Obchodný vestník 199/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.10.2016

K023632
Spisová značka: 6K/11/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Bartoník, nar. 08.11.1958, bytom Pekná 361,
908 73 Veľké Leváre, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Peter Bartoník, nar.
08.11.1958, bytom Pekná 361, 908 73 Veľké Leváre, občan SR, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov
predbežného správcu
rozhodol
Súd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 06.07.2016, č. k. 6K/11/2016-178, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 29.07.2016, vo výroku a odôvodnení tak, že druhá časť výroku a časť odôvodnenia
budú znieť:
„Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Katarína Kubíková, so sídlom kancelárie
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S1800, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 454,71 Eur,
vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 42/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.“
,, ...Nakoľko v zmysle § 21 ods. 3 ZKR má nevyplatená časť preddavku slúžiť ako záloha na činnosť
správcu v konkurze, súd rozhodol aj o poukázaní zvyšnej časti preddavku vo výške 454,71 Eur k rukám správcu
konkurznej podstaty.“
V ostatných častiach ostáva uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 06.07.2016, č. k. 6K/11/2016-178, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 29.07.2016, nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Okresnom súde Bratislava I,
písomne, dvojmo.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.10.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K023633
Spisová značka: 6K/38/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Probst, nar. 25.05.1973,
bytom Obchodná 511/10, 811 06 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
František Probst, nar. 25.05.1973, bytom Obchodná 511/10, 811 06 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: František Probst, nar. 25.05.1973, bytom Obchodná 511/10,
811 06 Bratislava, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: AB restructuring k.s., so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19,
811 09 Bratislava, zn. správcu: S1611.
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
najneskôrrepubliky
5 dní pred
prvej schôdze
veriteľov štvrtú
podrobnú
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivostiaSlovenskej
podľakonaním
zákona č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
správu týchto skutočnostiach.
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Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Obchodný vestník 199/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 17.10.2016
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
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
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15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní
v eurách, sumu pohľadávky určí správca
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prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou

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).
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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 11.10.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K023634
Spisová značka: 6K/30/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Autoštart, spol. s r. o. v likvidácii, so sídlom Lachova
22, 851 03 Bratislava, IČO: 35 719 397, v mene ktorého koná likvidátor: RENTABIL DAT k. s., so sídlom Vranovská
6, 851 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Autoštart, spol. s r. o. v likvidácii, so
sídlom Lachova 22, 851 03 Bratislava, IČO: 35 719 397, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov
predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava,
zn. správcu: S 1695, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 691,43 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1695, odmenu v
celkovej výške 691,43 Eur a to do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
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Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava,
zn. správcu: S 1695, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 691,43 Eur.
Súd ukladá štatutárnemu orgánu: Milan Kollár, Lachova 22, 851 03 Bratislava, dlžníka: Autoštart, spol. s r. o. v
likvidácii, so sídlom Lachova 22, 851 03 Bratislava, IČO: 35 719 397, povinnosť zaplatiť predbežnému správcovi:
JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1695, odmenu v
celkovej výške 691,43 Eur a to do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 zák. č
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.10.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K023635
Spisová značka: 6K/30/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Autoštart, spol. s r. o. v likvidácii, so sídlom Lachova
22, 851 03 Bratislava, IČO: 35 719 397, v mene ktorého koná likvidátor: RENTABIL DAT k. s., so sídlom Vranovská
6, 851 01 Bratislava, uznesením zo dňa 07.09.2016, č. k. 6K/30/2016-87 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi:
Autoštart, spol. s r. o. v likvidácii, so sídlom Lachova 22, 851 03 Bratislava, IČO: 35 719 397, pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.09.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.10.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K023636
Spisová značka: 6K/17/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Peter Kukuča, nar. 25.06.1963, bytom Rovniankova
1658/2, 851 01 Bratislava, občan SR, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Jana Kyseľová, so sídlom kancelárie Laurinská 3, 811 01 Bratislava, zn.
správcu S 1778, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 165,97 Eur, ktorá mu bude vyplatená
zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg.
70/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Jana Kyseľová, so sídlom kancelárie Laurinská 3, 811 01
Bratislava, zn. správcu S 1778, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 497,91 Eur, vedeného pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 70/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 zák. č
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 11.10.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K023637
Spisová značka: 4K/82/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GALTECH, s.r.o., so sídlom
Rybničná 40, 835 54 Bratislava, IČO: 35 802 405, správcom ktorého je: JUDr. Bohdan Jakubis, o sídlom kancelárie
Zámocká 10, 811 01 Bratislava, značka správcu S1573, o odvolaní správcu,
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Bohdan Jakubis, o sídlom kancelárie Zámocká 10, 811 01 Bratislava, značka správcu S1573,
z funkcie správcu úpadcu: GALTECH, s.r.o., so sídlom Rybničná 40, 835 54 Bratislava, IČO: 35 802 405.
Súd ukladá : JUDr. Bohdan Jakubis, o sídlom kancelárie Zámocká 10, 811 01 Bratislava, značka správcu S1573,
vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku
úpadcu, ktorý podlieha konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.10.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K023638
Spisová značka: 4R/1/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: XaY s.r.o., so sídlom Seberíniho
9, 821 03 Bratislava, IČO: 36 336 840, správcom ktorého je: JUDr. Dušan Repák, so sídlom kancelárie Krížna 47,
811 07 Bratislava, značka správcu S1333, o odvolaní správcu,
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Dušan Repák, so sídlom kancelárie Krížna 47, 811 07 Bratislava, značka správcu S1333, z
funkcie správcu úpadcu: XaY s.r.o., so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 36 336 840.
Súd ukladá : JUDr. Dušan Repák, so sídlom kancelárie Krížna 47, 811 07 Bratislava, značka správcu S1333,
vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku
úpadcu, ktorý podlieha konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.10.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K023639
Spisová značka: 4K/27/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Viliam Bakoš, nar. 05.01.1965,
bytom Francisciho 2391/6, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, št. občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Juraj Bašnák,
so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava, značka správcu S1451, o určení odmeny a náhrady
preukázaných výdavkov predbežného správcu,
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01
Bratislava, značka správcu S1451, odmenu v celkovej výške 21,49 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej
vo výške 24 €, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 119/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
Súd nespotrebovanú časť preddavku vo výške 618,39 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol.
reg. 119/2016, poukazuje prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia k rukám
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava,
značka správcu S1451.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch
vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.10.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K023640
Spisová značka: 2K/76/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vlkanovské strojárne, a.s. "v
likvidácii", so sídlom 974 31 Vlkanová, Továrenská 1, IČO: 31 560 45, zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 49/S, takto
rozhodol
Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) na deň
10. 11. 2016 o 8.30 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 203, 1.poschodie Okresného súdu Banská
Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1.
Otvorenie schôdze veriteľov
2.
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR
3. Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.10.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K023641
Spisová značka: 2K/10/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Taňa Oravkinová, nar. 02.
11. 1960, bytom 976 64 Bacúch 473, takto
rozhodol
Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) na deň
10. 11. 2016 o 9.30 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 203, 1.poschodie Okresného súdu Banská
Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1.
Otvorenie schôdze veriteľov
2.
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.10.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K023642
Spisová značka: 2K/70/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Limba - Skalka, spol. s r.o., so sídlom 967 01
Kremnica, Veternícka 117/19, IČO: 31 589 821, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
odd. Sro, vložka č. 1356/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Limba - Skalka, spol. s r.o., so sídlom 967 01 Kremnica, Veternícka
117/19, IČO: 31 589 821
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.10.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K023643
Spisová značka: 2K/47/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BLUE Investment s.r.o., so
sídlom 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 33, IČO: 46 976 329, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing.
Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, J. Vargu 16, o určenie odmeny a úhradu preukázaných
výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a Ing. Ladislavovi Kokavcovi, so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec,
J. Vargu 16, Komenského
18 paušálnu odmenu v sume 663,88 eura a 20% DPH, t.j. 132,78 eura, spolu 796,66 eura.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť Ing. Ladislavovi Kokavcovi, so sídlom
kancelárie 984 01 Lučenec, J. Vargu 16, Komenského 18 na účet
č. IBAN: SK26 3100 0000 0033 3018
1207 odmenu v sume 796,66 eura z preddavku evidovaného pod položkou D19, položka registra 82, rok 2016, číslo
účtovného dokladu
16. VI. 2016 do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť k rukám správcu zvyšnú časť preddavku v sume 863,04 eura,
evidovanú pod položkou D19, položka registra 82, rok 2016, číslo účtovného dokladu 16. VI. 2016 do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť Ing. Ladislavovi Kokavcovi, so sídlom
kancelárie 984 01 Lučenec, J. Vargu 16, Komenského 18 na účet
č. IBAN: SK26 3100 0000 0033 3018
1207 odmenu v sume 796,66 eura z preddavku evidovaného pod položkou D19, položka registra 82, rok 2016, číslo
účtovného dokladu
16. VI. 2016 do 3 Konkurzy
dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.
Obchodný
vestník 199/2016
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 17.10.2016
U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť k rukám správcu zvyšnú časť preddavku v sume 863,04 eura,
evidovanú pod položkou D19, položka registra 82, rok 2016, číslo účtovného dokladu 16. VI. 2016 do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca a ten, kto má odmenu a výdavky predbežného
správcu platiť a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici a to
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.)
uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.10.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K023644
Spisová značka: 2K/50/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci
uveďte spisovú značku:
2K/50/2016
vo veci
navrhovateľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl,
Rakúska republika, IČO: FN 36924 a, zast. Sympatia Legal, s.r.o.,
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 47 256 834
proti
dlžníkovi: Ing. Peter Valach, nar. 09. 02. 1963, bytom 974 05 Banská Bystrica,
Malachitová 5739/13
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 03. novembra 2016 o 10.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého
28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
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 ( § 153 ods. 1, 2 CSP)
Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 CSP)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 CSP)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.
Vydáva
Banská Bystrica
11.Ministerstvo
10. 2016 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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Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 CSP)
Obchodný vestník 199/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 17.10.2016
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 CSP)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.
Banská Bystrica 11. 10. 2016
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.10.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K023645
Spisová značka: 2K/50/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 2K/50/2016
vo veci
navrhovateľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl,
Rakúska republika, IČO: FN 36924 a, zast. Sympatia Legal, s.r.o.,
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 47 256 834
a ním označeného veriteľa: 1. Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská
18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140
proti
dlžníkovi: Ing. Peter Valach, nar. 09. 02. 1963, bytom 974 05 Banská Bystrica,
Malachitová 5739/13
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 03. novembra 2016 o 10.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého
28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ing. Peter
Valach, nar. 09. 02. 1963, bytom 974 05 Banská Bystrica, Malachitová 5739/13,
a to:
veriteľa č. 1: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava,
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Banská Bystrica 11. 10. 2016
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
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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Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.10.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K023646
Spisová značka: 2K/42/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Rastislav Magic, nar. 06. 10.
1974, bytom 974 01 Banská Bystrica, Komenského 14483/10D, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing.
Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a Ing. Jaroslavovi Ďaďovi, so sídlom kancelárie 29. augusta 31,
974 01 Banská Bystrica
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.10.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K023647
Spisová značka: 2K/6/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu RUSTIKA, s.r.o., so sídlom
Angyalova 485/22, 967 01 Kremnica, IČO: 31 612 130, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ing. Tomáš
Oravec, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Cesta na štadión 10, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 2122/S, uznesením č. k. 2K 6/2012 - 721 zo dňa 12. 09. 2016
potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa STABO, s.r.o., so sídlom Príboj 558, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 36 633
178 na veriteľa effe, s.r.o., so sídlom Dolná 83/34, 967 01 Kremnica, IČO: 36 633 178. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 06. 10. 2016.
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu RUSTIKA, s.r.o., so sídlom
Angyalova 485/22, 967 01 Kremnica, IČO: 31 612 130, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ing. Tomáš
Oravec, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Cesta na štadión 10, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 2122/S, uznesením č. k. 2K 6/2012 - 724 zo dňa 12. 09. 2016
potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Ing. Alexander Ferenčík, Dolná 83/34, 967 01 Kremnica, IČO: 41 049 578 na
veriteľa effe, s.r.o., so sídlom Dolná 83/34, 967 01 Kremnica, IČO: 36 633 178. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť
dňa 06. 10. 2016.
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu RUSTIKA, s.r.o., so sídlom
Angyalova 485/22, 967 01 Kremnica, IČO: 31 612 130, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ing. Tomáš
Oravec, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Cesta na štadión 10, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 2122/S, uznesením č. k. 2K 6/2012 - 727 zo dňa 12. 09. 2016
potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Ing. Dušan Schneider, nar. 08. 10. 1979, bytom 967 01 Kremnica,
Zechenterova 364/40 na veriteľa effe, s.r.o., so sídlom Dolná 83/34, 967 01 Kremnica, IČO: 36 633 178. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 10. 2016.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.10.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K023648
Spisová značka: 30K/41/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: FUSTA s.r.o., so sídlom Popradská
68, 040 11 Košice, IČO: 36 604 933 o návrhu správcu podstaty: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie
Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S832 na podanie žaloby voči správcovi takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
U k l a d á spoločnosti ARDEX holding a.s., so sídlom Čapajevova 73, 080 01 Prešov, IČO: 36 469 319, ako
vlastníkovi majetku zabezpečujúceho záväzok úpadcu, povinnosť v lehote 30 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia
podať voči správcovi: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S832,
správcovi úpadcu: FUSTA s.r.o., so sídlom Popradská 68, 040 11 Košice, IČO: 36 604 933 žalobu, ktorou sa bude
domáhať vylúčenia súpisových zložiek majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Mesto Košice, Trieda
SNP 48/A, 040 11 Košice zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa zverejnené v Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky v čiastke OV 101/2016, zo dňa 26. mája 2016. Jedná sa o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v
katastrálnom území Jazero, okres Košice IV, obec Košice - Nad Jazerom, evidované na LV č. 13636, pozemky
parcely registra „C“ s parcelným číslom:
·
p.č. 305/3 o výmere 3034 m2 - zastavané plochy a nádvoria.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak osoba uvedená vo výrovej časti tohto rozhodnutia nepodá v stanovenej lehote proti správcovi žalobu o vylúčenie
sporného majetku so súpisu majetku, predpokladá sa, že zahrnutie majetku do súpisu je nesporné ( § 78 ods. 4 ZKR
).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 11.10.2016
JUDr. Pavel Varga,
K023649
Spisová značka: 30K/34/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Obec Slatina, so sídlom Slatina č. 135, 935 84 Slatina, IČO: 00
587 591 proti dlžníkovi: Západoslovenské žriedla, a.s., so sídlom Popradská 66, 040 11 Košice, IČO: 34 131 418 o
priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S832, odmenu vo výške 796,65 EUR + DPH.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S832, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 151,55 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom
kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S832,odmenu a náhradu výdavkov spolu vo výške 948,20 EUR z
preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 25.09.2015 položka denníka D19 - 207/2015 na č. účtu: IBAN:
SK3311000000002626717133, 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.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 10.10.2016
JUDr. Pavel Varga,
K023650
Spisová značka: 31K/16/2011
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Marián Bodnár, narodený: 26.02.1961, trvale bytom:
Čínska č. 4, 040 13 Košice, o návrhu navrhovateľa: WM Consulting & Communication, s.r.o., so sídlom: Sad A.
Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, IČO: 34 127 798, práv. zastúpený: JUDr. Roman Kvasnica, advokát, s.r.o., so sídlom:
Sad A.Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, IČO: 36 866 598, na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: WM Consulting & Communication, s.r.o., so
sídlom: Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, IČO: 34 127 798 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská sporiteľňa,
a.s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 v časti postúpenej pohľadávky vedenej v
zozname pohľadávok pod č. 22.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo
dňa 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 10.10.2016
JUDr. Július Tóth,
K023651
Spisová značka: 32K/33/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Vladimír Zavadský, narodený: 20.10.1985, trvale bytom:
Moskovská 3879/16, 071 01 Michalovce o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Vladimír Zavadský, narodený: 20.10.1985, trvale bytom:
Moskovská 3879/16, 071 01 Michalovce..
U z n á v a konkurz za malý.
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vydania:
Moskovská 3879/16, 071 01 Michalovce..
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Vladimír Kotus, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice, zn.
správcu: S 1579.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len
ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
5. Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10. 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).
11. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
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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).
11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
19. 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).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
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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počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 10.10.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K023652
Spisová značka: 31K/67/2011
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SIKU-SLOV, spol. s r.o. v konkurze, so
sídlom: Moldavská cesta 8, 040 01 Košice, IČO: 31 697 526, o udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu takto
rozhodol
Návrh doručený zo strany správcu podstaty JUDr. Milana Okajčeka, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S859 tunajšiemu súdu dňa 04.05.2016, ktorého obsahom bola žiadosť na vylúčenie peňažnej
pohľadávky zo súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 27/2012 zo dňa
08.02.2012, a to peňažnej pohľadávky číslo účtu: 200051, dlžník: SVENTEX s.r.o., Nábrežná 12, Nové Zámky 940
01, IČO: 36 528 561, Slovenská republika, dlžná suma (istina) v celkovej výške: 9.039,12 EUR, fakturačné obdobie:
2011/01-2011/12, číslo faktúry: FA053491, FA053504, FA053533, FA053871, FA053534, FA053536, FA053555,
FA053568, FA053573, FA053587, FA053588, FA053591, FA053595, FA053663, FA053664, FA053665, FA053666,
FA053668, FA053682, FA053703, FA053705, FA053706, FA053711, FA053723, FA053726, FA053729, FA053735,
FA053740, FA053743, FA053752, FA053760, FA053764, FA053769, FA053774, FA053791, FA053796, FA053800,
FA053817, FA053804, FA053806, FA053829, FA053832, TB141,TB211, TB17 7, TB35, TB56, TB 75, TB83,
FA054673, TB94, TB94, FA054688, TB 122, právny dôvod vzniku: Dodanie tovaru, zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 7.10.2016
JUDr. Július Tóth,
K023653
Spisová značka: 31K/67/2011

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SIKU-SLOV, spol. s r.o. v konkurze, so
sídlom: Moldavská cesta 8, 040 01 Košice, IČO: 31 697 526, o udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu takto
rozhodol
Ukladá správcovi úpadcu SIKU-SLOV, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom: Moldavská cesta 8, 040 01 Košice, IČO: 31
697 526, JUDr. Milanovi Okajčekovi, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S859, záväzný
pokyn na vylúčenie peňažnej pohľadávky zo súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu zverejneného v
Obchodnom vestníku č. 27/2012 zo dňa 08.02.2012, a to peňažnej pohľadávky číslo účtu: 200138, dlžník: 2M
elektro.sk, s.r.o., Údernícka 14, Bratislava 851 01, IČO: 44 908 237, Slovenská republika, dlžná suma (istina): 230,62
EUR, fakturačné obdobie: 2011/01-2011/12, číslo faktúry: FA054683, právny dôvod vzniku: Dodanie tovaru.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 7.10.2016
JUDr. Július Tóth,
K023654
Spisová značka: 27K/18/2016
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 Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Kolčár, nar. 20.01.1966, bytom Tekovské Lužany,
Tekovská č. 669/5, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou: Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát, s.r.o., so
sídlom Levice, Ľ. Štúra 19, IČO: 47256401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Ivan Kolčár, nar.
20.01.1966, bytom Tekovské Lužany, Tekovská č. 669/5, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka:
Lužany, Tekovská č. 669/5.

Ivan Kolčár, nar. 20.01.1966, bytom Tekovské

II.

O t v á r a sa malý konkurz.

III.
79.

Ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Janu Fülöpovú, so sídlom kancelárie Nitra, Štefánikova trieda č.

IV. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, na predpísanom tlačive v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn. 27K/18/2016.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / v ďalšom texte len ZoKR / ). Doručenie
prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde ( § 28 ods. 6 ZoKR ). Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
V. Ukladá správcovi povinnosť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu informovať veriteľov dlžníka: Ivan
Kolčár, nar. 20.01.1966, bytom Tekovské Lužany, Tekovská č. 669/5, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v
zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
VI. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). 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 )
VII. Súd poučuje veriteľov, že 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; /vzor tlačiva je uvedený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, vzor tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk> /.
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ). 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 ZoKR ).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
V konkurze uplatňuje
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(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 ZoKR ). 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 ZoKR ).
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 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. 7, ods. 8 ZoKR ).
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 ZoKR ).
VIII. Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s
návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať
okrem všeobecných náležitostí návrhu ( § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku ) aj odôvodnenie, ktoré
vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom ( § 23 ods. 1 ZoKR ). Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 ZoKR ).
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.
Okresný súd Nitra dňa 7.10.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K023655
Spisová značka: 32R/2/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SFDK, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra,
IČO: 43 782 914, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka SFDK, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 52, 949
01 Nitra, IČO: 43 782 914, takto
rozhodol
I. P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka SFDK, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, IČO: 43
782 914.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu Mgr.Veronika Hetényiová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01Nitra.
III. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka SFDK, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, IČO: 43 782
914, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky u správcu.
IV. U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu takto:
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
- nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej
právnickej osoby;
- prevod, prenájom alebo umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženia majetku zabezpečovacím právom
alebo vecným bremenom;
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí
peňažných prostriedkov;
- vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku dlžníkom alebo k vzniku ručiteľského
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
záväzku dlžníka;
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu
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záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú
treťou osobou;
- vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;

- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
- nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej
právnickej osoby;
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alebo vecným bremenom;
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí
peňažných prostriedkov;
- vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku dlžníkom alebo k vzniku ručiteľského
záväzku dlžníka;
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu
záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
- vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
- vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
- akékoľvek plnenie peňažného záväzku dlžníka presahujúceho sumu 4.500 eur alebo viacerých peňažných
záväzkov voči tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej 9.000 eur v priebehu 6 mesiacov;
- uzatvorenie zmlúv, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote prevyšujúcej 9.000 eur;
- uzatvorenie zmlúv, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie dlžníka alebo záväzok dlžníka strpieť určitú činnosť
alebo záväzok dlžníka zdržať sa určitej činnosti po dobu viac ako 3 mesiace;
- pracovnoprávne úkony smerujúce k vzniku alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu, a tiež k rozsahu zmeny
dohodnutého pracovného času alebo mzdových podmienok a dojednaní o peňažných alebo nepeňažných nárokov
zamestnanca po skončení pracovnoprávneho vzťahu;
- plnenie peňažných záväzkov alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných alebo mimozmluvných
sankcií;
- právny úkon medzi dlžníkom a spriaznenými osobami alebo
medzi dlžníkom a spriaznenými osobami veriteľov
dlžníka;
- uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie dlžníkom podľa § 124 ods.7 ZoKR,
vrátane uznania záväzku alebo nároku pred súdom v konaní o určenie popretej pohľadávky.
V. U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o reštrukturalizačnom konaní známych veriteľov
dlžníka SFDK, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, IČO: 43 782 914, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
spôsobom v zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája 2000.
VI. Poučuje účastníkov reštrukturalizačného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 14
ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
VII. Poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do
30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú správcovi po lehote sa neprihliada. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, ktorými sú meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku
neprihliada. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje na nezabezpečenú. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. 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. Prihlášku možno opraviť
alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ, 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. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do
nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii.
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 10.10.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa

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: 17.10.2016

K023656
Spisová značka: 4K/28/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SR - Daňový úrad Prešov, so sídlom
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ján Gabčo, nar. 12.1.1949,
trvale bytom Okružná 767/57, 058 01 Poprad, takto
rozhodol
Do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01
Humenné.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 10.10.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K023657
Spisová značka: 2K/86/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Anna Dlubačová, nar.
23.10.1957, podnikajúca pod obchodným menom Anna Dlubačová - DLUKOR, s miestom podnikania Suchoňova
3527, 058 01 Poprad, IČO: 43 385 362, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13,
080 01 Prešov, o vydaní opravného uznesenia, takto
rozhodol
opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2K/86/2014-214 zo dňa 8.7.2016, ktorý správne znie:
,,ukladá úpadkyni Anne Dlubačovej, bytom Ludvika Svobodu 4885/95, Poprad, Martine Blaškovej, bytom Ludvika
Svobodu 4885/95, Poprad, konateľke spoločnosti DLUKING TRADE s.r.o., so sídlom Ludvika Svobodu 4885/95, 058
01 Poprad, IČO: 47 241 683, ako aj spoločnosti DLUKING TRADE s.r.o., so sídlom Ludvika Svobodu 4885/95, 058
01 Poprad, IČO: 47 241 683, aby sa zdržali používania vozidla ev. č. PP188CD Citroen C3 Picasso a aby vozidlo ev.
č. PP188CD Citroen C3 Picasso odovzdali správcovi spolu s technickým preukazom, dokladom o zaplatení poistného
na PZP vozidla a kľúče od vozidla, a to do 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia.“
opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2K/86/2014-216 zo dňa 8.7.2016, ktorý správne znie:
,,ukladá Martine Blaškovej, bytom Ludvika Svobodu 4885/95, Poprad, konateľke spoločnosti DLUKING TRADE s.r.o.,
so sídlom Ludvika Svobodu 4885/95, 058 01 Poprad, IČO: 47 241 683, ako aj spoločnosti DLUKING TRADE s.r.o.,
so sídlom Ludvika Svobodu 4885/95, 058 01 Poprad, IČO: 47 241 683, aby sa zdržali používania vozidiel ev. č.
PP151DE, Citroen Jumper a ev. č. PP440BU Citroen Jumpy,
ukladá Martine Blaškovej, bytom Ludvika Svobodu 4885/95, Poprad, konateľke spoločnosti DLUKING
TRADE s.r.o., so sídlom Ludvika Svobodu 4885/95, 058 01 Poprad, IČO: 47 241 683, aby vozidlá ev. č. PP151DE,
Citroen Jumper a ev. č. PP440BU, Citroen Jumpy odovzdali správcovi spolu s technickým preukazom, dokladom o
zaplatení poistného na PZP vozidiel a kľúče od vozidiel, a to do 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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PP151DE, Citroen Jumper a ev. č. PP440BU Citroen Jumpy,
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Citroen Jumper a ev. č. PP440BU, Citroen Jumpy odovzdali správcovi spolu s technickým preukazom, dokladom o
zaplatení poistného na PZP vozidiel a kľúče od vozidiel, a to do 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Okresný súd Prešov dňa 10.10.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K023658
Spisová značka: 1K/23/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Vajnorská
100/A, Bratislava 831 04, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Veronika Čechová,
nar. 25.03.1963, bytom Zákutie 131/24, 086 33 Zborov, takto
rozhodol
z a m i e t a návrh navrhovateľa: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04,
IČO: 36 432 105, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Veronika Čechová, nar. 25.03.1963, bytom Zákutie
131/24, 086 33 Zborov,
v r a c i a navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura
zložený dňa 01.04.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu - položka 51/2015
(číslo účtovného dokladu 04/04-15).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou
tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie
znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 ods. 1 CSP).
Podľa § 363 CSP v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 10.10.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K023659
Spisová značka: 1K/25/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Vajnorská
100/A, Bratislava 831 04, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Richard Kovalčík,
nar. 22.10.1974, bytom Karpatská 1, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
z a m i e t a návrh navrhovateľa: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04,
IČO: 36 432 105, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Richard Kovalčík, nar. 22.10.1974, bytom Karpatská 1,
080 01 Prešov,
v r a c i a navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura
zložený dňa 27.03.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu - položka 40/2015
(číslo účtovného dokladu 73/03-15).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou
tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie
znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 ods. 1 CSP).
Podľa § 363 CSP v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
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Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou
tunajšieho
na Krajský
súd v Košiciach. Ak
bolo vydané
opravné uznesenie, lehota plynie
Obchodnýsúdu
vestník
199/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 17.10.2016
znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 ods. 1 CSP).
Podľa § 363 CSP v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 10.10.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K023660
Spisová značka: 1K/26/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Vajnorská
100/A, Bratislava 831 04, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Milan Minčič, nar.
25.01.1956, bytom Dobrianskeho 9, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
z a m i e t a návrh navrhovateľa: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04,
IČO: 36 432 105, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Milan Minčič, nar. 25.01.1956, bytom Dobrianskeho 9,
066 01 Humenné,
v r a c i a navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura
zložený dňa 27.03.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu - položka 39/2015
(číslo účtovného dokladu 73/03-15).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou
tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie
znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 ods. 1 CSP).
Podľa § 363 CSP v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 10.10.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K023661
Spisová značka: 1K/29/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Vajnorská
100/A, Bratislava 831 04, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Fedor Drančak, nar.
05.06.1969, bytom Študentská 1458/21, 069 01 Snina, takto
rozhodol
z a m i e t a návrh navrhovateľa: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04,
IČO: 36 432 105, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Fedor Drančak, nar. 05.06.1969, bytom Študentská
1458/21, 069 01 Snina,
v r a c i a navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura
zložený dňa 01.04.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu - položka 52/2015
(číslo účtovného dokladu 04/04-15).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou
tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie
znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 ods. 1 CSP).
Podľa § 363 CSP
v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ktorému rozhodnutiu smeruje,
rozsahu
sa zákonov
napáda,nazsvojom
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a o zmenevaakom
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niektorých
sídle:
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tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie
znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 ods. 1 CSP).
Podľa § 363 CSP v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 10.10.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K023662
Spisová značka: 1K/50/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TATRASAN, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Nový Smokovec 4076, 062 24 Vysoké Tatry, IČO: 31 653 715, správcom ktorého je Ing. Jana Vajdová, so
sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania uznesením 1K/50/2013-369
zo dňa 03.06.2015 pripustil vstup spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu TATRASAN, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Nový Smokovec 4076, 062 24 Vysoké Tatry, IČO: 31 653 715, na miesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa,
a.s., so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v rozsahu prihlásených pohľadávok
pôvodného veriteľa vo výške 61 573,23 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.06.2015

Okresný súd Prešov dňa 11.10.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K023663
Spisová značka: 1K/31/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SH TRADE s. r. o. Košice, so sídlom
Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712 673, správcom ktorého je JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie
Žriedlová 3, 040 01 Košice, o návrhu veriteľa BIO NATURA s.r.o., so sídlom Diamantová 1, 040 01 Košice, IČO: 45
986 924, zastúpený advokátom JUDr. Róbertom Selvekom, so sídlom kancelárie Nemcovej 30, Košice, takto
rozhodol
návrh na zrušenie a pozastavenie účinnosti uznesenia prijatého schôdzou veriteľského výboru konaného dňa
22.9.2016 o 10:00 hod. v sídle Balcar, Polanský & spol., Pribinova 25, 811 09 Bratislava v konkurznej veci úpadcu
SH TRADE, s. r. o. Košice, so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712 673, zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 10.10.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K023664
Spisová značka: 1K/31/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SH TRADE s. r. o. Košice, so sídlom
Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712 673, správcom ktorého je JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie
Žriedlová 3, 040 01 Košice, o návrhu veriteľa DEMAKS, s.r.o., so sídlom Severná 26, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 36
772 895, zastúpený advokátom JUDr. Róbertom Selvekom, so sídlom kancelárie Nemcovej 30, Košice, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

22

Obchodný vestník 199/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.10.2016

rozhodol
návrh na zrušenie a pozastavenie účinnosti uznesenia prijatého schôdzou veriteľského výboru konaného dňa
22.9.2016 o 10:00 hod. v sídle Balcar, Polanský & spol., Pribinova 25, 811 09 Bratislava v konkurznej veci úpadcu
SH TRADE, s. r. o. Košice, so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712 673, zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 10.10.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K023665
Spisová značka: 1K/31/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SH TRADE s. r. o. Košice, so sídlom
Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712 673, správcom ktorého je JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie
Žriedlová 3, 040 01 Košice, o návrhu veriteľa Mgr. Daniela Sajtáka, nar. 9.6.1973, trvale bytom Bratislavská 50, 040
11 Košice, zastúpený advokátom JUDr. Róbertom Selvekom, so sídlom kancelárie Nemcovej 30, Košice, takto
rozhodol
návrh na zrušenie a pozastavenie účinnosti uznesenia prijatého schôdzou veriteľského výboru konaného dňa
22.9.2016 o 10:00 hod. v sídle Balcar, Polanský & spol., Pribinova 25, 811 09 Bratislava v konkurznej veci úpadcu
SH TRADE, s. r. o. Košice, so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712 673, zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 10.10.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K023666
Spisová značka: 1K/31/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SH TRADE s. r. o. Košice, so sídlom
Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712 673, správcom ktorého je JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie
Žriedlová 3, 040 01 Košice, o návrhu veriteľa O.B. REAL Košice s.r.o., so sídlom Kováčska 49, Košice, IČO: 36 212
539, zastúpený advokátom JUDr. Róbertom Selvekom, so sídlom kancelárie Nemcovej 30, Košice, takto
rozhodol
návrh na zrušenie a pozastavenie účinnosti uznesenia prijatého schôdzou veriteľského výboru konaného dňa
22.9.2016 o 10:00 hod. v sídle Balcar, Polanský & spol., Pribinova 25, 811 09 Bratislava v konkurznej veci úpadcu
SH TRADE, s. r. o. Košice, so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712 673, zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 10.10.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K023667
Spisová značka: 1K/37/2016
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23,
Bratislava 851 01, IČO: 31 361 081 právne zast. AK Mikolaj s. r. o., so sídlom Košická 56/5590, Bratislava 821 08,
IČO: 36 855 049, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: NUNY - TRANS s.r.o., so sídlom
Harangovská 361/82, Sečovská Polianka 094 14, IČO: 46 452 699, Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na
deň 07.11.2016 o 11:30 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18 je z r u š e n é
z dôvodu:
že dlžník súhlasil, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Okresný súd Prešov dňa 11.10.2016

JUDr. Štefan Tomašovský,
sudca
Okresný súd Prešov dňa 11.10.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K023668
Spisová značka: 1K/37/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23,
Bratislava 851 01, IČO: 31 361 081 právne zast. AK Mikolaj s. r. o., so sídlom Košická 56/5590, Bratislava 821 08,
IČO: 36 855 049, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: NUNY - TRANS s.r.o., so sídlom
Harangovská 361/82, Sečovská Polianka 094 14, IČO: 46 452 699, takto
rozhodol
Do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Slavomíra Tekeľa, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01
Humenné.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 11.10.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K023669
Spisová značka: 4K/27/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: FINEKOL, s.r.o., so sídlom 059 76 Mlynčeky 146, IČO: 36
508 144, práv. zastúpený: JUDr. Gábor Száraz, advokát, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Marek Černický, nar. 27.01.1979, podnikajúceho pod obchodným menom:
Marek Černický PRODEX SK, s miestom podnikania Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, IČO: 41 878 841, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

24

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: FINEKOL, s.r.o., so sídlom 059 76 Mlynčeky 146, IČO: 36
508
144, práv.
zastúpený:
JUDr. Gábor Száraz,
advokát,aGarbiarska
20, 064 01 Stará Ľubovňa
návrhu na
Obchodný
vestník
199/2016
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deňovydania:
17.10.2016
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Marek Černický, nar. 27.01.1979, podnikajúceho pod obchodným menom:
Marek Černický PRODEX SK, s miestom podnikania Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, IČO: 41 878 841, takto
rozhodol
Do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Vladimíra Šatníka, so sídlom kancelárie Mierová 64/2,
066 01 Humenné.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Okresný súd Prešov dňa 10.10.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K023670
Spisová značka: 40K/30/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne: Jana Hajná, nar. 22.04.1986,
bydliskom Považská Teplá 346, 017 05 Považská Bystrica, uznaného za malý, ktorého správcom je obchodná
spoločnosť Crossdefault Management Group, k. s. so sídlom kancelárie Piaristická 21, 911 01 Trenčín, IČO 45 462
801, značka správcu S1433, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadkyne: Jana Hajná, nar. 22.04.1986, bydliskom Považská Teplá 346, 017 05 Považská
Bystrica sa zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody § 365 Civilného sporového
poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh § 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného
sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 11.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023671
Spisová značka: 38K/55/2016
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 Peter Habšuda, nar.
17.10.1972, trvale bytom Vajanského 542/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, podnikajúci pod obchodným menom Peter
Habšuda ALMA s miestom podnikania Sládkovičova 520, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 34 532 994, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 199/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 17.10.2016
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 Peter Habšuda, nar.
17.10.1972, trvale bytom Vajanského 542/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, podnikajúci pod obchodným menom Peter
Habšuda ALMA s miestom podnikania Sládkovičova 520, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 34 532 994, 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,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
- 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 (zák. č.
7/2005 Z.z.), 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
Trestného zákona, 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 11.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023672
Spisová značka: 38K/55/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 38K/55/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22

911 33 Trenčín
na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka
Peter Habšuda
nar. 17.10.1972
Vajanského 542/9
018 41 Dubnica nad Váhom,
podnikajúci pod
obchodným menom Peter Habšuda ALMA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
s miestom podnikania aSládkovičova
520,niektorých
Dubnicazákonov
nad Váhom
o zmene a doplnení
na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
IČO 34 532 994
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na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka199/2016
Peter
Habšudaa reštrukturalizácie
Obchodný vestník
Konkurzy
nar. 17.10.1972
Vajanského 542/9
018 41 Dubnica nad Váhom,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Habšuda ALMA
s miestom podnikania Sládkovičova 520, Dubnica nad Váhom
IČO 34 532 994

Deň vydania: 17.10.2016

nariaďuje pojednávanie
na deň 15. decembra 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
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.
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

Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
27

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
Obchodný
vestník
199/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 17.10.2016
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 11.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023673
Spisová značka: 38K/55/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku : 38K/55/2016
Vo veci
navrhovateľa

Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22

911 33 Trenčín
proti dlžníkovi
Peter Habšuda
nar. 17.10.1972
Vajanského 542/9
018 41 Dubnica nad Váhom,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Habšuda ALMA
s miestom podnikania Sládkovičova 520, Dubnica nad Váhom
IČO 34 532 994
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie
na deň 15. decembra 2016 o 10,00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 105, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Peter Habšuda a
to
veriteľ č. 1: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
veriteľ č. 2: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
veriteľ č. 3: 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
Podľa § a151
ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela,
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
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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.
Obchodný
vestník 199/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 17.10.2016
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 11.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023674
Spisová značka: 40K/28/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka STA-PA, s. r. o. so sídlom Potočná 610, 911 01 Trenčín Opatová, IČO 46 926 666, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka STA-PA, s. r. o. so sídlom Potočná
610, 911 01 Trenčín - Opatová, IČO 46 926 666 takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka STA-PA, s. r. o. so sídlom Potočná 610, 911 01 Trenčín - Opatová, IČO
46 926 666.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Martina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín,
značka správcu S1402.
III. Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom
období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IV. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní
prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
V. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd
Trenčín k sp. zn. 40K/28/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
VI. Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len 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
Vydáva Ministerstvo
republiky
podľa Z.z.).
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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

(§ 28 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len 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 Konkurzy
zák. č. 7/2005
Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok
do
Obchodný
vestník
199/2016
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
17.10.2016
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
VII. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné
konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 11.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, 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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K023675
Spisová značka: 36K/38/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MARWEL, s.r.o., so sídlom Kátovská 23, 908
51 Holíč, IČO: 36 222 062, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
10412/T, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: MARWEL, s.r.o., so sídlom Kátovská 23, 908 51 Holíč, IČO: 36
222 062.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.10.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K023676
Spisová značka: 25K/35/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Horváth, nar. 16.05.1984, Strelecká
929/8, 931 01 Šamorín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: Ladislav Horváth, nar. 16.05.1984, Strelecká 929/8, 931 01 Šamorín,
predbežného správcu JUDr. Miroslava Michaličku, so sídlom kancelárie: Vajslova 11, 917 01 Trnava.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.10.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K023677
Spisová značka: 25K/43/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alena Andrássyová, nar. 4.07.1971,
Kopernikova 54, 920 01 Hlohovec, správcom ktorého je Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska
5, 917 01 Trnava, o návrhu správcu na odvolanie správcu z funkcie, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, z
funkcie správcu úpadcu: Alena Andrássyová, nar. 4.07.1971, Kopernikova 54, 920 01 Hlohovec.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.10.2016
JUDr. Dagmar Valocká, 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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K023678
Spisová značka: 25K/21/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Vavlex, spol. s r.o., IČO: 36 472 115,
Čajkovského 6, 917 08 Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
13544/T, takto
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: Vavlex, spol. s r.o., IČO: 36 472
115, Čajkovského 6, 917 08 Trnava, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde,
proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané.
Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej
inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za
následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo
d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.
Exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého v návrhu na vykonanie exekúcie označí oprávnený (§ 38 zák. č. 233/1995
Z.z.) a ktorého jej vykonaním poverí súd, ak osobitný predpis alebo tento zákon neustanovuje inak (§ 29 zákona č.
233/1995 Z.z.).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.10.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K023679
Spisová značka: 25K/6/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Gabriel Csöz, nar. 12.03.1974, 925 42
Trstice č. 892, podnikajúci pod obchodným menom: Gabriel Csöz, 925 42 Trstice č. 522, IČO: 32 362 242, zapísaný v
Živnostenskom registri Okresného úradu Galanta č. reg. 202-11713, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: o návrhu
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd p o t v r d z u j e p r e v o d pohľadávky z veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, na nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, v celkovej výške 95 762,78 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, 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.
Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané.
Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej
inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli
mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo
d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred
súdom prvej inštancie.
Exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého v návrhu na vykonanie exekúcie označí oprávnený (§ 38 zák. č. 233/1995
Z.z.) a ktorého jej vykonaním poverí súd, ak osobitný predpis alebo tento zákon neustanovuje inak (§ 29 zákona č.
233/1995 Z.z.).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.10.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K023680
Spisová značka: 2K/6/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Branislav Slotta, 14.12.1961,
bytom Kollárova 37, 039 01 Turčianske Teplice, správcom ktorého je: JUDr. Jana Živická, so sídlom kancelárie:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, takto
rozhodol
Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 663,88 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny
a výdavkov
predbežného
správcu vo
výškepodľa
663,88
eur,č.zaplateného
účet Okresného
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej
republiky
zákona
200/2011 Z. z. na
o Obchodnom
vestníku súdu Žilina
dňa 17.03.2016 a vedeného
poda doplnení
položkou
denníka
D19 preddavky
na konkurzné
konanie, položka registra 19 rok
a o zmene
niektorých
zákonov
na svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
2016, číslo účtovného dokladu 114/03/2016, po právoplatnosti tohto uznesenia.
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predbežného správcu v sume 663,88 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina
dňa 17.03.2016 a vedeného pod položkou denníka D19 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 19 rok
2016, číslo účtovného dokladu 114/03/2016, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 10.10.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K023681
Spisová značka: 6K/17/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Mária Horinková, nar. 10.10.1958, trvale bytom: 028 01
Trstená 0, adresa pre doručovanie: Pod Stráňou 851, 028 01 Trstená, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Mária Horinková, nar. 10.10.1958, trvale bytom: 028 01 Trstená 0.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 10.10.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K023682
Spisová značka: 4K/7/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MADACOM, a.s., so sídlom Vyšné
fabriky 791, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36 048 348, správcom ktorého je JUDr. Ivan Fiačan, PhD., so sídlom
kancelárie M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, v časti o návrhu navrhovateľa: AZOR, s.r.o., so sídlom
Scherffelova 38, 058 01 Poprad, IČO: 31 678 769, na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
Povoľuje navrhovateľovi AZOR, s.r.o., so sídlom Scherffelova 38, 058 01 Poprad, IČO: 31 678 769, vstup do
konkurzného konania na miesto veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17
321 123, a to v časti pohľadávky vedenej v zozname pohľadávok pod číslom 88., vo výške 977.390,50 eur a
pohľadávky vedenej v zozname pohľadávok pod číslom 89., vo výške 369.639,29 eur.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávok priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať na Okresnom súde Žilina v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).

Okresný súd Žilina dňa 11.10.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K023683
Spisová značka: 6K/11/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FRAMOD s.r.o., so sídlom: Nám.
Slobody 1476/12, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 868 968, správcom ktorého je JUDr. Marta Bojo Vevurková, so
sídlom kancelárie: ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, v časti o odmene a výdavkoch predbežného správcu JUDr.
Marty Bojo Vevurkovej, so sídlom kancelárie: ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Marte Bojo Vevurkovej, so sídlom kancelárie: ul. Mieru 312/13, 029 01
Námestovo, odmenu vo výške 663,88 eur a náhradu výdavkov vo výške 65,63 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť odmenu a náhradu hotových výdavkov v sume 729,51 eur
predbežnému správcovi JUDr. Marte Bojo Vevurkovej, so sídlom kancelárie: ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, z
preddavku zloženého navrhovateľom dňa 24.05.2016 evidovaného pod položkou denníka D18 položkou registra č.
91 rok 2016, účt. doklad 57/5-16, po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Žilina dňa 10.10.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K023684
Spisová značka: 6K/14/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alena Ježová, nar. 19.09.1979, trvale
bytom: Kempelenova 3403/45, 010 01 Žilina, adresa pre doručovanie: M.R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, správcom
ktorého je: JUDr. Alena Balážová, so sídlom kancelárie: Framborská 58, 010 01 Žilina, takto

rozhodol
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Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 18.07.2016,
vedený pod položkou registra 122/2016 a pod číslom účtovného dokladu 31/7-16, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.

Okresný súd Žilina dňa 10.10.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K023685
Spisová značka: 6K/14/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alena Ježová, nar. 19.09.1979, trvale
bytom: Kempelenova 3403/45, 010 01 Žilina, adresa pre doručovanie: M.R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, správcom
ktorého je: JUDr. Alena Balážová, so sídlom kancelárie: Framborská 58, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť
výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 10.10.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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K023686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Húska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hubovo 58, 980 50 Včelínce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, Zvolen 96001
Spisová značka správcovského spisu: 2K 79/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/79/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu Marián Húska, Hubovo 58, 980 50 Včelínce, nar. 04.12.1965 týmto
veriteľom v súvislosti so zverejnením konečného rozvrhu výťažku oznamuje, že:
Celková suma výťažku z majetku zapísaného do všeobecnej podstaty predstavuje 4.429,60 EUR.
Čistý výťažok predstavuje 3.351,01 Eur.
Celková suma pohľadávok proti podstate predstavuje 1.035,88EUR.
Zároveň žiadame veriteľov o oznámenie čísla účtu, na ktorý bude možné poukázať sumu výťažku.

Ing. Ernest Mésároš, správca konkruznej podstaty

K023687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Tancoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domaňovce 209, 053 02 Domaňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/33/2016 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/33/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisová
hodnota
(EUR)

Číslo

Hlavná
kategória

13

nehnuteľnosti Pozemky 26,00

LV 1007, K Ú: Domaňovce, Číslo parcely: CKN: 260,263, 264,265,267, Druh pozemku:Zast.
Plochy a nádvoria, Výmera: 812 m2 , Podiel na pozemku: 2569/570 000

14.

nehnuteľnosti Pozemky 2,00

LV 1007, K Ú: Domaňovce, , Číslo parcely: CKN: 261,262,266 KÚ: Druh pozemku:záhrady,
Výmera: 422 m2; Podiel na pozemku: 2569/570 000

15.

nehnuteľnosti Pozemky 0,20

LV 1007, K Ú: Domaňovce, Číslo parcely: CKN: 557/ - TTP výmera 405 m2; Podiel na pozemku:
2569/570 000

Názov

Detaily

LV 1007, K Ú: Domaňovce, Číslo parcely CKN: 564/8, 564/10 , druh pozemku: lesné pozemky,
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16.

nehnuteľnosti Pozemky 3,50

LV 1007, K Ú: Domaňovce, Číslo parcely CKN: 564/8, 564/10 , druh pozemku: lesné pozemky,
výmera: 1576 m2; Podiel na pozemku: 2569/570000

17.

nehnuteľnosti Pozemky 283,00

LV 1007, K Ú: Domaňovce, Číslo parcely: EKN: 70, 668/1, 668/2, 669/1, 669/3, 669/4, 669/5,
670/1, 670/2, 670/3, 670/4, 763, 764, 781, 782, 783, 784/1, 784/2, 784/3, 855, 1109, 1110, 1379/1,
1379/2, 1555, 1957/1, 1957/2, druh pozemku : TTP, výmera: 562310m2; Podiel na pozemku:
2569/570 000

18.

nehnuteľnosti Pozemky 1 900,00

LV 1007, K Ú: Domaňovce, Číslo parcely EKN: 1085/1, 1085/2, 1085/3, 1086/1, 1431, 2081, druh
: lesné pozemky: 883 024 m2; Podiel na pozemku: 2569/570000

19.

nehnuteľnosti Pozemky 12,80

LV 1007, K Ú: Domaňovce, Číslo parcely EKN: 312, 1934,1937, druh pozemku: orná pôda,
Výmera: 14215; Podiel na pozemku: 2569/570000

20.

nehnuteľnosti Pozemky 0,50

LV 1007, K Ú: Domaňovce, Číslo parcely EKN: 669/2 - ostatné plochy, výmera: 1738; Podiel na
pozemku: 2569/570000

21.

nehnuteľnosti Pozemky 23,00

LV 210, KÚ. : Jamník, Číslo parcela EKN 1001/21, 1001/200, 1001/313, Druh pozemku: Orná
pôda, Výmera: 5532 m2; Podiel na pozemku: 1/48

22.

nehnuteľnosti Pozemky 11,00

LV 231, KÚ. : Jamník, Číslo parcela EKN 245,246,247,379,380, 383, 417, 418, 539, 540, 541,
566, 567, 657, 358, 888, 1036, 1037, 1038, 1039, 1174, 1175, 1273/1, 1274/1, 1374, 1375, 1376,
1377, 1400, 1401, 1502, 1503, 1583, 1584, 1585, 1658, 1659, 1780, 1781, 1872, 1873, 1992,
1993, 2287, 2288, 2354/1, 2354/2, 2369/1, 2369/2, 2370/101, 2370/201, 2439, 2440, 2515, 2516,
2517 Druh pozemku: Orná pôda, Výmera: 63324 m2; Podiel na pozemku: 1/1152

23.

nehnuteľnosti Pozemky 35,00

LV 232, KÚ. : Jamník, Číslo parcela EKN 243, 244, 377, Druh pozemku: Orná pôda, Výmera:
8444 m2; Podiel na pozemku: 1/48

24.

nehnuteľnosti Pozemky 253,00

LV 233, KÚ. : Jamník, Číslo parcela EKN 216, 317, 535, 879/2, 1080, 1082, 1102, 1212/6, 1276/1,
1293, 1394, 1495, 1590/2, 1619, 1679, 1854, 2243/103, 2243/203, 2337, 2403, 2535, , Druh
pozemku: Orná pôda, Výmera: 30460 m2; Podiel na pozemku: 1/24

25.

nehnuteľnosti Pozemky 27,00

LV 233, KÚ. : Jamník, Číslo parcela EKN 360/2, 467/2, 703/2, 704/2, 753/3, 829/2, 830/2, 863,
1908/2, 1918/2, 2105/2, 2107, 2170, 2171/2, Druh pozemku: TTP, Výmera: 3482 m2; Podiel na
pozemku: 1/24

26.

nehnuteľnosti Pozemky 3,00

LV 746, KÚ. : Jamník, Číslo parcela EKN 1001/109, Druh pozemku: Orná pôda, Výmera: 791 m2;
Podiel na pozemku: 1/48

27.

nehnuteľnosti Pozemky 39,50

LV 746, KÚ. : Jamník, Číslo parcela EKN 1001/345, Druh pozemku: Lesné pozemky, Výmera:
3838 m2; Podiel na pozemku: 1/48

LV 747, KÚ. : Jamník, Číslo parcela EKN 1001/157, Druh pozemku: Orná pôda, Výmera: 1378
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28.

nehnuteľnosti Pozemky 6,00

LV 747, KÚ. : Jamník, Číslo parcela EKN 1001/157, Druh pozemku: Orná pôda, Výmera: 1378
m2; Podiel na pozemku: 1/48

29.

nehnuteľnosti Pozemky 18,00

LV 747, KÚ. : Jamník, Číslo parcela EKN 1001/237, Druh pozemku: Lesné pozemky, Výmera:
1770 m2; Podiel na pozemku: 1/48

30.

nehnuteľnosti Pozemky 3,00

LV 1001, KÚ. : Jamník, Číslo parcela EKN 359, 460, 461, 730, 2233, Druh pozemku: TTP,
Výmera: 2488 m2; Podiel na pozemku: 25/2304

31.

nehnuteľnosti Pozemky 8,00

LV 1120, KÚ. : Jamník, Číslo parcela EKN 2000, Druh pozemku: Orná pôda, Výmera: 931 m2;
Podiel na pozemku: 1/24

32.

nehnuteľnosti Pozemky 0,20

LV 1184, KÚ. : Jamník, Číslo parcela EKN 91002, Druh pozemku: Orná pôda, Výmera: 50 m2;
Podiel na pozemku: 1/48

33.

nehnuteľnosti Pozemky 81,00

LV 1210, KÚ. : Jamník, Číslo parcela EKN 378, 419, 420, 537, 538, 568, 569, 655, 656, 889,
1034/2, 1035, 1176, Druh pozemku: Orná pôda, Výmera: 19472 m2; Podiel na pozemku: 1/48

34.

nehnuteľnosti Pozemky 0,10

LV 1211, KÚ. : Jamník, Číslo parcela EKN 760, 761, 1894, Druh pozemku: TTP, Výmera: 2423
m2; Podiel na pozemku: 1/2304

35.

nehnuteľnosti Pozemky 81,00

LV 1214, KÚ. : Jamník, Číslo parcela EKN 1177, 1271/1, 1272/1, 1370, 1371, 1372, 1373, 1398,
1399, 1500, 1501, 1586, 1587, 2289, Druh pozemku: orná pôda, Výmera: 19620 m2; Podiel na
pozemku: 1/48

36.

nehnuteľnosti Pozemky 3,50

LV 1217, KÚ. : Jamník, Číslo parcela EKN 1917, 2065, 2066, 2067, 2067, 2069, 2070, 2232, Druh
pozemku: TTP, Výmera: 3338 m2; Podiel na pozemku: 1/96

37.

nehnuteľnosti Pozemky 80,00

LV 1218, KÚ. : Jamník, Číslo parcela EKN: 1656, 1657, 1784, 1785, 1870, 1871, 1990, 1991,
2290, 2350/1, 2350/2, 2353/1, 2353/2, 2367/1, 2368/1, 2368/2, 2441, 2442, 2513, 2514, Druh
pozemku: orná pôda, Výmera: 19638 m2; Podiel na pozemku: 1/48

38.

nehnuteľnosti Pozemky 2,00

LV 1221, KÚ. : Jamník, Číslo parcela EKN 2234, 2235, 2236, 90484 Druh pozemku: TTP,
Výmera: 2103 m2; Podiel na pozemku: 1/96

Ing. Iveta Beslerová, správca

K023688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Legényová Kornélia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukáčovce 32, 951 23 Lukáčovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1971
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/35/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/35/2016

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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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 17.10.2016

31K/35/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu:
Kornélia Legényová, nar.: 17.12.1971, bytom Lukáčovce 32, PSČ: 951 23, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň
28.11.2016 o 10:00 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen, 3. podlažie, veľká
zasadacia miestnosť.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov (§ 107 ods. 2 ZKR)
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 09:40 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
LawService Recovery, k.s., správca

K023689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šidlovský Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 107/16, 065 44 Plaveč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1964
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/71/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/71/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 8, 040 01 Nitra, správca úpadcu Jozef
Šidlovský, nar. 10.11.1964, bytom Hviezdoslavova 107/16, 065 44 Plaveč , týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok boli dňa 10.10.2016 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Slovenský
a.s.
Slovenský
a.s.
Slovenský
a.s.
Slovenský
a.s.

IČO:
plynárenský

priemysel,

plynárenský

priemysel,

plynárenský

priemysel,

plynárenský

priemysel,

Ulica:

Číslo: Obec PSČ:

Štát

Prihlásená suma – Celková suma

35815256 Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava Slovenská republika 3.057,64 EUR

35815256 Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava Slovenská republika 156,74 EUR

35815256 Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava Slovenská republika 599,45 EUR

35815256 Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava Slovenská republika 288,90 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K023690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Zuštjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 598, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/14/2016 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná podstata
Peňažná pohľadávka:
Nevyčerpaný predavok vo výške: 663,88 €
V Košiciach, dňa 13.10.2016
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD. - správca

K023691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Oslanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drietoma 770, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/4/2015 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/4/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súp.č. Popis majetku
19.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2 (zrážka zo mzdy) august 2016

Súpisová
hodn.

Dôvod zápisu

Deň zápisu Podstata

§ 72 ods. 2
ZKR

3.10.2016 všeobecná 97,17 €

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K023692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZAFA s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 6, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 679 483
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/16/2015 S 1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/16/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Mgr. Martin Hurtiš, správca úpadcu ZAFA s.r.o. v konkurze, so sídlom
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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Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Mgr. Martin Hurtiš, správca úpadcu ZAFA s.r.o. v konkurze, so sídlom
M.R.Štefánika 6, Nováky 972 71 zvoláva v zmysle ust. § 34 ZKR schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
4.11.2016 o 9:30 hod. v Bratislave na ulici Kollárovo námestie 9, 811 06. Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, do konania schôdze veriteľov
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Záver
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia fyzické osoby sú povinný pri prezentácií predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby aktuálny
výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinný predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.

Mgr. Martin Hurtiš, správca

K023693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Krakovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 2734/28, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/28/2016 S1284
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/28/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNÁMENIE O MOŽNOSTI NAHLIADNUŤ DO SPRÁVCOVSKÉHO SPISU
Mgr. Peter Pihorňa – správca, so sídlom kancelárie Námestie Osloboditeľov č. 3, 040 01 Košice, správca
úpadcu: Ivana Krakovská, nar.: 22.09.1975, bydliskom Čechovova 2734/28, 040 18 Košice oznamuje
veriteľom že dňom uverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii
správcu na adrese: Mgr. Peter Pihorňa, správca, Námestie Osloboditeľov č. 3, 040 01 Košice počas
stránkových dní pondelok až piatok od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do spisu možno podať písomne na adrese správcu, alebo telefonicky na tel. č. 0915
864 910, alebo e-mail: tkac@akpihorna.sk
V Košiciach, 12.10.2016
Mgr. Peter Pihorňa, správca

K023694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terézia Ružinská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viedenská 15, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
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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Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2016 S1284
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNÁMENIE O MOŽNOSTI NAHLIADNUŤ DO SPRÁVCOVSKÉHO SPISU
Mgr. Peter Pihorňa – správca, so sídlom kancelárie Námestie Osloboditeľov č. 3, 040 01 Košice, správca
úpadcu: Terézia Ružinská, nar.: 09.10.1960, bydliskom Viedenská 15, 040 13 Košice oznamuje veriteľom
že dňom uverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na
adrese: Mgr. Peter Pihorňa, správca, Námestie Osloboditeľov č. 3, 040 01 Košice počas stránkových dní
pondelok až piatok od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do spisu možno podať písomne na adrese správcu, alebo telefonicky na tel. č. 0915
864 910, alebo e-mail: tkac@akpihorna.sk
V Košiciach, 12.10.2016
Mgr. Peter Pihorňa, správca

K023695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kukuča - PEMAR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 1658/2, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Kyseľová
Sídlo správcu:
Laurinská 3, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/17/2016 S1778
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/17/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Jana Kyseľová, adresa sídla správcu: Laurinská 3, 811 01 Bratislava, značka správcu S 1778, správca úpadcu:
Peter Kukuča – PEMAR, nar. 25.06.1963, bytom Rovniankova 1658/2, 851 01 Bratislava zvoláva v zmysle
ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov prvú
schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 28.11.2016 o 11:00 hod. /prezentácia od 10:30 hod. do 11:00 hod./ na
1. poschodí v sídle správcu, na adrese Laurinská 3, 811 01 Bratislava.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba členov veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Mgr. Jana Kyseľová - správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K023696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alfréd Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2016 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S1657
ako správca (uznesenie o ustanovení do funkcie správcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 159/2016
zo dňa 17.05.2016 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie) úpadcu Ing. Alfréd Tóth, bytom Rozkvet 2029/52, 017 01
Považská Bystrica, nar.: 14.01.1966 (ďalej len ako „úpadca“) v konkurze č.k. 40K/29/2016, oznamujem v súlade s
ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, že do zoznamu
pohľadávok boli zapísané nasledovné pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie:

Prihláška veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova
2, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713, ktorý si prihlásil pohľadávku vo výške 2 034,33 € pozostávajúcu z istiny vo
výške 1 853,82 € a úrokov vo výške 131,51 €.
Prihláška veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžova 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, ktorý si prihlásil na
základe súhrnnej prihlášky pohľadávku vo výške 2 639,15 € pozostávajúcu z istiny vo výške 2 639,15 €,
pohľadávku vo výške 1 345,78 € pozostávajúcu z istiny vo výške 1 306,88 €, úrokov vo výške 38,66 € a úrokov z
omeškania vo výške 0,24 €, pohľadávku vo výške 4 993,04 € pozostávajúcu z istiny vo výške 4 796,04 €, úrokov vo
výške 195,67 € a úrokov z omeškania vo výške 1,33 € a pohľadávku vo výške 1 599,69 € pozostávajúcu z istiny vo
výške 1 599,69 €.
Prihláška veriteľa Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923
130, ktorý si prihlásil pohľadávku vo výške 7 495,93 € pozostávajúcu z istiny vo výške 6 884,69 € a úrokov vo výške
611,24 €.
Prihláška veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so dílom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 v
zastúpení Consumer Finance Holding, a.s., ktorý si prihlásil na základe súhrnnej prihlášky pohľadávku vo výške
311,79 € pozostávajúcu z istiny vo výške 294,83 €, úrokov vo výške 16,89 € a úrokov z omeškania vo výške 0,07 €
a pohľadávku vo výške 1 336,54 € pozostávajúcu z istiny vo výške 1 264,89 €, úrokov vo výške 71,31 € a úrokov z
omeškania vo výške 0,34 €.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 12.10.2016
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K023697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Šimončič Juristová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 2346/8, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.4.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/7/2016 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. §72
ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiace august a september 2016
súpisová hodnota: 71,62€
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K023698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO V, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Jiráska 4974, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 625 914
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/68/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/68/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Úpadca:

AUTO V, s.r.o. „v konkurze“
sídlo: A. Jiráska 4974,984 01 Lučenec IČO: 36 625 914

Dátum hlasovania:
Správca úpadcu:

5.10.2016
LawService Recovery, k.s.
so sídlom kancelárie: Stráž 223, 960 01 Zvolen IČO: 46 570 675

Zoznam hlasujúcich členov veriteľského výboru:
1. Tatra-Leasing, s.r.o., Čemyševského 50, 851 01 Bratislava, IČO: 31 326 552,
2. UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978,
3. Castrol Slovensko, s.r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, IČO: 31 389 287
I.
Členovia veriteľského výboru hlasovali „per rollam“ o prijatí uznesenia veriteľského výboru v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor súhlasí, aby správca uzavrel kúpnu zmluvu na predaj hnuteľných vecí úpadcu zapísaných do
všeobecnej podstaty pod položkami 1-44, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 239/2015 zo dňa
14.12.2015 s víťazom verejného ponukového konania, obchodnou spoločnosťou Stefloor plus, s.r.o. so sídlom
Štefánikova 264/30-54, 029 01 Námestovo, IČO: 47 039 981 za kúpnu cenu vo výške 400,- € s D PH
Hlasovanie:

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

45

Obchodný vestník 199/2016

Za:

1

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.10.2016

hlas (Castrol Slovensko, s.r.o.)

Proti:

2

hlasy (Tatra-Leasing, s.r.o., UniCredit Leasing Slovakia, a.s.)

Zdržal sa:

0

hlasov

Bolo prijaté uznesenie:
„Veriteľský výbor nesúhlasí, aby správca uzavrel kúpnu zmluvu na predaj hnuteľných vecí úpadcu zapísaných do
všeobecnej podstaty pod položkami 1-44, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 239/2015 zo dňa
14.12.2015 s víťazom verejného ponukového konania, obchodnou spoločnosťou Stefíoor plus, s.r.o. so sídlom
Štefánikova 264/30-54, 029 01 Námestovo, IČO: 47 039 981 za kúpnu cenu vo výške 400,- € s DPH.“.
V Bratislave 5. októbra 2016

Tatra-Leasing, s.r.o.
v z.
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
JUDr. František Sedlačko, PhD. LL.M., konateľ

K023699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONEDA Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 406 066
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K 38/2013 S621
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 38/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Kadura, správca dlžníka MONEDA Slovakia, s.r.o., so sídlom: Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske
Teplice, IČO: 36 406 066, konkurzné konanie vedené Okresným súdom v Žiline, sp.zn.: 1K 38/2013, sp.zn.
správcovského spisu: 1K 38/2013 S621 týmto Oznámenie o zostavení pohľadávok proti všeobecnej podstate.

Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.

Podľa ustanovenia § 96 ods. 2 ZoKR zástupca veriteľov (veriteľský výbor) a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto zoznamu 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 v rozsahu určenom správcom.
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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Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať po
predchádzajúcom telefonickom dohovore č. 0903801055, prípadne e-mailom na jozef.kadura@gmail.com
v úradných hodinách v kancelárii správcu Republiky 16, 010 01 Žilina.

V Žiline dňa 12.10.2016

JUDr. Jozef Kadura
správca

K023700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miháliková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 2138/122, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
ul. 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:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty

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 Oznámenie o zostavení pohľadávok proti všeobecnej podstate.

Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.

Podľa ustanovenia § 96 ods. 2 ZoKR zástupca veriteľov (veriteľský výbor) a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto zoznamu 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 v rozsahu určenom správcom.

Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať po
predchádzajúcom telefonickom dohovore č. 0903801055, prípadne e-mailom na jozef.kadura@gmail.com
v úradných hodinách v kancelárii správcu Republiky 16, 010 01 Žilina.

V Žiline dňa 12.10.2016

JUDr. Jozef Kadura
správca

K023701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schmidtová Darina, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bysterecká 2063/29, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
ul. 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:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Kadura, správca dlžníka Ing. Darina Schmidtová, nar. 19.9.1971, 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 Oznámenie o zostavení pohľadávok proti všeobecnej podstate.

Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.

Podľa ustanovenia § 96 ods. 2 ZoKR zástupca veriteľov (veriteľský výbor) a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto zoznamu 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 v rozsahu určenom správcom.

Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať po
predchádzajúcom telefonickom dohovore č. 0903801055, prípadne e-mailom na jozef.kadura@gmail.com
v úradných hodinách v kancelárii správcu Republiky 16, 010 01 Žilina.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Žiline dňa 12.10.2016

JUDr. Jozef Kadura
správca

K023702
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:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad – Matejovce, týmto v súlade s
ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa
podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350 EUR sú povinní zložiť na účet IBAN: SK56 1100 0000 0029 3113
6669. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
V Poprade dňa 12.10.2016
Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., správca

K023703
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 zvolaní schôdze veriteľov

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, týmto oznamuje veriteľom, že zvoláva v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 37 350 226, týmto oznamuje veriteľom, že zvoláva v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
21.12.2016 o 8:00 hod. na adrese Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a plnou
mocou, resp. poverením na zastupovanie.
V Poprade dňa 12.10.2016
Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., správca

K023704
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1040,00 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Darovacia zmluva zo dňa 19.3.2016
Dlžník: Júlia Homoľová, Piskorovce 2, 094 05 Piskorovce
Súpisová hodnota: 1040,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 12.10.2016
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 2
Popis: Preddavok na predbežného správcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma: 663,88 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Uznesenie OS Prešov, č.k. 4K/34/2016 - 46
Dlžník: Súpisová hodnota: 663,88 EUR
Deň zapísania do súpisu: 12.10.2016
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

V Poprade dňa 12.10.2016
Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., správca

K023705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Vojsovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska Turná 652, 913 21 Trenčianska Turná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/30/2016-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/30/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY

Dňa 04. 10. 2016 bola do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Róbert Vojsovič, nar. 05. 06. 1972,
bytom 913 21 Trenčianska Turná 652, občan SR, uznaný za malý, doručená súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok veriteľa Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, Žilina, IČO: 31575951 v celkovej výške 13.994,16
€.
Prihláška veriteľa Prima banka Slovensko, a. s. bola v zmysle § 28 ods. 3 ZKR zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod č. 3/P1.

Dňa 04. 10. 2016 bola do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Róbert Vojsovič, nar. 05. 06. 1972,
bytom 913 21 Trenčianska Turná 652, občan SR, uznaný za malý, doručená súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok veriteľa Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 911 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 v celkovej výške
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pohľadávok veriteľa Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 911 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 v celkovej výške
5.059,30 €.
Prihláška veriteľa Tatra banka, a. s. bola v zmysle § 28 ods. 3 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č.
4/T1, 4/T2, 4/T3, 4/T4, 4/T5.

Dňa 07. 10. 2016 bola do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Róbert Vojsovič, nar. 05. 06. 1972,
bytom 913 21 Trenčianska Turná 652, občan SR, uznaný za malý, doručená súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok veriteľa OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 v celkovej výške
31.166,40 €.
Prihláška veriteľa OTP Banka Slovensko, a. s. bola v zmysle § 28 ods. 3 ZKR zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod č. 5/O1, 5/O2, 5/O3.

JUDr. Karol Porubčin, správca

K023706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KLEIN & Co, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 292, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 908
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/12/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHODNOTENIE V. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Správca konkurznej podstaty úpadcu KLEIN & Co, s.r.o., so sídlom: 935 55 Hontianska Vrbica 292, IČO: 36 549
908 konštatuje, že ukončil V. kolo verejného ponukového konania na predaj pohľadávok patriacich do konkurznej
podstaty zaradených vo všeobecnej podstate formou predaja v dvoch súboroch ako SÚBOR 1 a SÚBOR 2, formou
verejného ponukového konania v súlade s §92 ods. 1 písm. d/ zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
I.
Oznámenie o konaní verejného ponukového konania bolo spolu s podmienkami predaja v súlade so záväzným
pokynom príslušného orgánu zverejnené v Obchodnom vestníku č. 166/2016 dňa 26.08.2016. V stanovenej lehote
dňa 20.09.2016 sa do verejného ponukového konania prihlásil jeden záujemca:
Ing. Martin Mečár, trvale bytom: Nábrežie mládeže 553/19, 949 01 Nitra - Chrenová
Záujemca splnil podmienky stanovené správcom a podal návrh cenovej ponuky na odkúpenie pohľadávok
uvedených ako SÚBOR 2 evidovaných voči rôznym dlžníkom a ponúkol kúpnu cenu vo výške 1000€ (slovom:
jedentisíc eur).
II.
Správca po otvorení obálky požiadal splnomocneného zástupcu zástupcu veriteľov o vyjadrenie k predloženej
ponuke. Splnomocnený zástupca zástupcu veriteľov záväzným pokynom zo dňa 11.10.2016 vyjadril nesúhlasné
stanovisko s predajom tohto súboru za kúpnu cenu 1000 EUR. V zmysle uvedeného správca považuje túto ponuku
za zjavne neprimeranú a odmieta ju.
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III.
Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že V. kolo verejného ponukového konania na predaj pohľadávok sa
skončilo neúspešne.
v Nitre dňa 12.10.2016
JUDr. Ladislav Barát
správca

K023707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Orlická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juraja Jánošíka 867/10, 013 03 Varín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.2.1990
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/27/2014 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/27/2014
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 konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurznej veci úpadcu: Jana Orlická, bytom Juraja Jánošíka 867/10, 013 03 Varín, nar. 24.02.1990 (ďalej len
„Úpadca“), vedenej na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 1K/27/2014, správca Úpadcu: SKP, k.s., so sídlom Veľká
Okružná 43, 010 01 Žilina 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.
SKP, k.s., správca úpadcu Jana Orlická

K023708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Mikulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Krmanova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/34/2016 S855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/34/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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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, týmto zvoláva opakovane 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“), ktorá sa bude konať dňa 14.11.2016
(pondelok ) o 11.00 hod. v kancelárii správcu: Krmanova 1, 040 01 Košice.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov § 37 ods. 1 ZKR
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR
5. Záver
Veritelia-fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia-právnické osoby predložia aktuálny výpis
z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Štefan Straka, správca
V Košiciach, dňa 11.10.2016

K023709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CITY PRESSBURG, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sartorisova 14, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 822 414
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/2/2015 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/2/2015
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu:
CITY PRESSBURG, s.r.o., so sídlom Sartorisova 14, 821 08 Bratislava, IČO: 35 822 414, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn. 8K/2/2015 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo
bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000
0013 0158 3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR 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.
V Bratislave, dňa 12.10.2016
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
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K023710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: La Veranda, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Fullu 9/B, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 696 039
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2013 - S 1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Štefanovičova
12, 811 04 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: La Veranda, spol. s
r.o., so sídlom Ľ. Fullu 9/B, 841 05 Bratislava, IČO: 45 696 039 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle
ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej aj ako len „ZKR“) zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu:

Peňažná pohľadávka

Číslo
súpisovej
zložky

264

Deň
zápisu Dôvod zapísania
Celková Súpisová
majetku
do majetku
do Dlžník
Právny dôvod vzniku
suma
hodnota
súpisu
súpisu
A.K.K.
Stavebná
Bezdôvodné obohatenie dlžníka, ktoré
ust. § 67 ods. 1, spoločnosť,
s.
r.
o.,
46.955,96
19.08.2013
vzniklo na základe plnenia zo zmluvy o
1,00 €
písm. b) ZKR
Račianska 66, 831 02
€
dielo, od ktorej správca odstúpil.
Bratislava

V Bratislave, dňa 11.10.2016

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

K023711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Drábiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šintava 42, 925 51 Šintava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.1.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/39/2015S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/39/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

55

Obchodný vestník 199/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.10.2016

Súpisová zložka majetku :
č. 18 :
Suma zo mzdy v rozsahu podľa § 68 a nasl. zák. č. 233/1995 Z. z., v akom môže byť mzda postihnutá výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou, zrazená zamestnávateľom New Yorker Slovakia, Cintorínska 7, Bratislava za mesiac
september 2016. Dôvod vykonania zápisu - § 72 ods. 2 ZKR. Súpisová hodnota 761,23 Eur.

K023712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Papcun
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov Mieru 11, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.9.1940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30K/5/2014-S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/5/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis majetku – Všeobecná podstata
Typ súpisovej zložky majetku - Peňažné prostriedky
Doplnenie súpisu majetku dňa 10.10.2016:
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 02.02.2015 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 02.03.2015 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 01.04.2015 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 04.05.2015 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 01.06.2015 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 01.07.2015 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 03.08.2015 vo výške 201,62 €
-nespotrebovanný preddavok poukázaný Okresným súdom Košice I dňa 26.08.2015 vo výške 329,22 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 02.09.2015 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 01.10.2015 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 02.11.2015 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 01.12.2015 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 04.01.2016 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 01.02.2016 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 01.03.2016 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 01.04.2016 vo výške 201,62 €
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-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 02.05.2016 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 01.06.2016 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 01.07.2016 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 01.08.2016 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 02.09.2016 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 03.10.2016 vo výške 201,62 €

JUDr. Roman Zajac
SKP úpadcu Jozef Papcun

K023713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Šmigura
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 56, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szabóová
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2013 S 1525
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie: L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Ing. Jaroslava Šmigura, nar. 01.08.1957, bytom Novozámocká 56,949 05 Nitra, fyzická osoba oprávnená
podnikať pod obchodným menom : Ing. Jaroslav Šmigura – JARO, s miestom podnikania Novozámocká 56,949 05
Nitra, IČO: 41 820 312, týmto podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., týmto
oznamujem, že som po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, zapísala dňa 07.10.2016 do
zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 217-218 pohľadávky veriteľa:
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35 815 256, Bratislava, v zastúpení TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., IČO:
36 613 843, v celkovej výške 2.132 EUR.

V Nových Zámkoch dňa 10.10.2016
JUDr. Zuzana Szabóová správca

K023714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IE group, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 50, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 518 531
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. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2016 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom správcovskej kancelárie Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad,
zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1209, správca úpadcu
: IE group, a. s., so sídlom Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 36 518 531 (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa
ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky nasledovného
veriteľa (ktorého prihláška pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: Rastislav Ildža
Sídlo: Tichá 3, 934 01 Levice
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 4.606,96 €
Počet uplatnených pohľadávok: 1
Doručenie prihlášky dňa: 19.09.2016
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 201
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 19.09.2016

Veriteľ: PERGE International SVK, s. r. o.
Sídlo: Cesta k Paľovej búde 25, 010 01 Žilina
IČO: 36 406 457
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 7.212,60 €
Počet uplatnených pohľadávok: 6
Doručenie prihlášky dňa: 19.09.2016
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 202
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 19.09.2016

Veriteľ: COMPACT Global GmbH
Sídlo: Bahnhofstrasse 8/A, 6922 Wolfurt, Rakúsko
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 68.614,35 €
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Počet uplatnených pohľadávok: 2
Doručenie prihlášky dňa: 21.09.2016
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 203
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 21.09.2016

Veriteľ: Gabriela Petrášiková
Sídlo: Lidické námestie 7, 040 01 Košice
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 126,75 €
Počet uplatnených pohľadávok: 1
Doručenie prihlášky dňa: 22.09.2016
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 204
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 22.09.2016

Veriteľ: ZORU O&M POWERPLANTS OPERATIONS AND MAINTENANCE SERVICE INC.
Sídlo: Levent 199, Istanbul, Turecko
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 2.010,18 €
Počet uplatnených pohľadávok: 1
Doručenie prihlášky dňa: 22.09.2016
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 205
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 22.09.2016

Veriteľ: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Sídlo: 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava
IČO: 30 807 484
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 6.434,70 €
Počet uplatnených pohľadávok: 1
Doručenie prihlášky dňa: 26.09.2016
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Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 206
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 26.09.2016

Veriteľ: TNT Express Worldwide, spol. s r. o.
Sídlo: Pri starom letisku, Bratislava
IČO: 31 351 603
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 337,17 €
Počet uplatnených pohľadávok: 5
Doručenie prihlášky dňa: 26.09.2016
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 207
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 26.09.2016

Veriteľ: Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
Sídlo: Diaľničná cesta 27, Senec
IČO: 35 840 790
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 470,72 €
Počet uplatnených pohľadávok: 2
Doručenie prihlášky dňa: 28.09.2016
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 208
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 28.09.2016

Veriteľ: LIEB reštrukturalizácie, s. r. o.
Sídlo:Šenkvická 9, 902 01 Pezinok
IČO: 46 386 360
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 30,00 €
Počet uplatnených pohľadávok: 1
Doručenie prihlášky dňa: 29.09.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 209
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 29.09.2016

K023715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Ignác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 446, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Poradové
číslo

Súpisová zložka majetku

8.

Peňažná pohľadávka - zrážka zo mzdy za mesiac
Majetok
podliehajúci
konkurzu,
12.10.2016
714,66-€
september v rozsahu podliehajúcom konkurzu
nadobudnutý po vyhlásení konkurzu

Deň zápisu Dôvod zápisu

Súpisová
hodnota

K023716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALBOG, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
prof.Hlaváča 1887/10, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 401 276
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Štúrova 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2015 S 1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Dňa 8.9.2016, teda po základnej prihlasovacej lehote, podal veriteľ Slovenská republika-Daňový úrad Košice,
Rozvojová 2, Košice súhrnnú prihlášku nezabezpečených pohľadávok v celkovej výške 589.828,11 Eur.

K023717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO V, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Jiráska 4974, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 625 914

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/68/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/68/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, správca
úpadcu AUTO V, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom A. Jiráska 4974, 984 01 Lučenec, IČO: 36 625 914 vyhlasuje
v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu tretie kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného hnuteľného majetku úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 239/2015 dňa 14.12.2015 (K027018)
Číslo
položky
1.

Skriňa presklená

1

Spoluvlastnícky
podiel
1/1

2.

Skrinka poličková

1

1/1

20,00 €

3.

Skrinka poličková s roletou

2

1/1

50,00 €

4.

Kopírka DCP

1

1/1

70,00 €

5.

Stôl rohový

2

1/1

60,00 €

6.

Polička - pult

3

1/1

45,00 €

7.

Stôl písací

(8) 7

1/1

2 400,00 €

8.

Skrinka zásuvková

6

1/1

120,00 €

9.

Stolička čierna chrómová

5

1/1

100,00 €

10.

Stolička na kolieskach

1

1/1

20,00 €

11.

Reklamné panely

5

1/1

100,00 €

12.

Stojany na disky

3

1/1

210,00 €

13.

Stojan na prospekty

1

1/1

20,00 €

14.

Stôl okrúhly

(1)2

1/1

30,00 €

15.

Stolička

1

1/1

20,00 €

16.

Presklená vitrína

1

1/1

70,00 €

17.

Polička

1

1/1

15,00 €

18.

Polička drevená

1

1/1

15,00 €

19.

Mikrovlnná rúra zn. Daewoo

1

1/1

15,00 €

20.

Kovový regál

(4)2

1/1

40,00 €

21.

Logo Dacia

1

1/1

30,00 €

22.

Stena Dacia

1

1/1

30,00 €

23.

Drevený stojan

2

1/1

10,00 €

24.

Skriňa

4

1/1

20,00 €

25.

Chladnička zn. Calex

1

1/1

10,00 €

26.

Mikrovlnná rúra zn. Zanussi

1

1/1

10,00 €

27.

Rýchlovarná kanvica

1

1/1

10,00 €

28.

Drevený pult - regál

2

1/1

20,00 €

29.

Záchtný stojan na olej

1

1/1

20,00 €

30.

Stojan pod PC

1

1/1

10,00 €

31.

Pracovný stôl - ponk

6

1/1

150,00 €

32.

Reklamný panel na autorádiá

1

1/1

20,00 €

33.

Signalizácia zn. Daewoo

2

1/1

50,00 €

34.

Teplovzdušné fukáre zn. Lersen

2

1/1

200,00 €

35.

Plechová skriňa na náhradné diely a náradie

1

1/1

25,00 €

36.

Pojazdný panel na náradie

1

1/1

20,00 €

37.

Počítačová zostava zn. Yusmart (počítač + monitor + myš)

1

1/1

50,00 €

38.

Počítačová zostava zn. Acer (počítač + monitor + myš)

1

1/1

50,00 €

39.

Pošítačová zostava (počítač + monitor + myš)

1

1/1

50,00 €

40.

Tlačiareň

1

1/1

20,00 €

Popis

Počet ks

Súpisová
EUR
70,00 €
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30,00 €

43.

Elektronická registračná pokladnica zn. Varos
1
1/1
Zásoby na sklade - náhradné diely, autopríslušenstvo doplnky k
1 súbor 1/1
automobilom
Reklamný nápis na budove - Identita DACIA
1
1/1

44.

Signalizácia Renault

5 500,00 €

42.

1

1/1

86 100,00 €
6 000,00 €

(ďalej len „Hnuteľné veci“).
Hnuteľné veci sa predávajú ako súbor v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých
ich častí. Správca súčasne upozorňuje, že Hnuteľné veci môžu mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo
absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov. Úspešný
záujemca je povinný v lehote do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť demontáž,
nakládku a odvoz Hnuteľných vecí z miesta ich uskladnenia (resp. miesta kde je časť Hnuteľných vecí pevne
namontovaná) nachádzajúceho sa v Lučenci. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie
správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – AUTO V – HNUTEĽNÉ VECI - NEOTVÁRAŤ“. Lehota na
predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod..
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne
odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané
ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na
adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na konkurzný
účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK69 0900 0000 0000 5935 0830, BIC: GIBASKBX, zábezpeku na
úhradu kúpnej ceny vo výške 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny. Záujemca je povinný pri zložení
zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri
fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka HNUTEĽNÉ VECI“. Zábezpeka
musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že
zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra pri právnických osobách a
živnostenského registra pri fyzických osobách podnikateľoch (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba
nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Hnuteľných vecí,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje), že záujemca
pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná, pričom ako víťazná
bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote podľa tohto oznámenia so správcom neuzavrie kúpnu
zmluvu alebo v lehote podľa tohto ponukového konania neuhradí kúpnu cenu, čím poruší podmienky tohto
ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej zábezpeky, ktorá za uvedených
podmienok bude správcom započítaná so zloženou zábezpekou (daný návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania). Návrh dohody o zmluvnej pokute zašle správca
záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na: lsrecovery@lawservice.sk
6. návrh kúpnej ceny za Hnuteľné veci v EUR s DPH (úpadca je registrovaným platiteľom pre DPH, keď kúpna
cena bude tvorená aj príslušnou DPH),
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7. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
9. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
10. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, pričom
o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie
súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna
cena. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez
uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako
víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán. Záujemcom uhradená zábezpeka sa v danom prípade započíta na čiastočnú
úhradu kúpnej ceny. Lehota splatnosti kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom bude
zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od kedy príslušný orgán doručí správcovi oznámenie o udelení alebo neudelení
súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu.
LawService Recovery, k.s., správca

K023718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Eva Jankovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 8, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2013 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Mgr. Eva Jankovičová, nar. 16.12.1971, bytom Gerlachovská 8, 010 08
Žilina v súlade s § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 40 ods. 1 písm. a) Vyhlášky MS SR č. 665/2005
Z.z. doplňuje súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku nasledovne:
Opis súpisovej zložky majetku: zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac október 2016 vo výške 259,54 EUR
poukázaná na účet správy podstaty
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 28

V Žiline dňa 12.10.2016

JUDr. Mária Cabadajová, správca
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K023719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomíra Chovanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 1169/10, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2016 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty
por.č.

názov a popis súpisovej zložky majetku

súpisová hodnota

právny dôvod zapísania

4.

Príjmy úpadcu za 08-09/2016

123,60 EUR

§ 67 ods. 1 písm. b/ ZKR

Vo Zvolene, dňa 12.10.2016

poznámka

JUDr. Viera Cibulová, správca

K023720
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:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Zuzana Gregáňová, správca S 1739, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava 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 oznamuje vylúčenie súpisovej
zložky majetku zapísanej v súpise oddelenej majetkovej podstaty vytvorenej v prospech veriteľa: Slovenská
sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, Bratislava publikovanej oznámením o doplnení
oddelenej majetkovej podstaty v obchodnom vestníku OV 179/2016 dňa 19.09.2016 nasledovne:

5, HNUTEĽNÁ VEC
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Dlžník: Jozef Gieci „v konkurze“, nar.: 28.05.1975, trvale bytom J. Kráľa 22/2, 971 01 Prievidza, konkurze vedený na
Okresnom súde Trenčín, sp. zn.: 40K/14/2013
Právny dôvod vzniku: Pohľadávka úpadcu BITÚNOK VESTENICE, s.r.o. vyčíslená konečným rozvrhom výťažku zo
všeobecnej podstaty zostaveným v konkurze Jozef Gieci „v konkurze“, sp. zn.: 40K/14/2013 schváleným príslušný
orgánom a zverejneným v obchodnom vestníku OV 111/2016dňa 09.06.2016 pod značkou K013563 vo výške
141,25 € titulom nároku veriteľa na pomerné uspokojenie na základe v konkurze prihlásenej a zistenej pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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141,25 € titulom nároku veriteľa na pomerné uspokojenie na základe v konkurze prihlásenej a zistenej pohľadávky
vo výške 3.210,26 Eur uplatnenej u úpadcu Jozef Gieci na základe obchodno – dodávateľskej zmluvy.
Súpisová hodnota: 141,25 Eur
Dátum zaradenia do súpisu: 25.08.2016
Dôvod zaradenia do súpisu: Pohľadávka Úpadcu, Úpadca je oprávneným na uspokojenie pohľadávky
Dôvod vylúčenia: speňaženie pohľadávky - vymoženie peňažných prostriedkov
Deň vylúčenia: 25.08.2016

V Bratislave, dňa 12.10.2016
Mgr. Zuzana Gregáňová
správca úpadcu

K023721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Kellnerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom: Jána Francisciho 1677/15, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K61/2014, s1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K61/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu Zdenka Kellnerová, nár. 30.06.1973, bytom Jána Francisciho č. 1677/15, 054 01 Levoča, týmto
podľa § 96 ods. 2 ZKR, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú
byť uspokojené z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive
namietnuť u správcu poradie pohľadávok proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na
predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Košiciach 12.10.2016
Ing. Milan Polončák, PhD., správca
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K023722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRAMA TRADE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružinovská 28, 820 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 524 441
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2016/S180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eva Vodová, so sídlom kancelárie Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, týmto, ako správca úpadcu BRAMA
TRADE, s.r.o. Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO. 36524441 v konkurze vedenom na Okresnom súde
Bratislava I pod sp. zn. 2K/20/2016, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem, že v prípade popretia pohľadávky veriteľom možno
zložiť kauciu 350,00 Eur na bankový účet zriadený v Tatra banka a.s. Bratislava, č.ú. 2947028945/1100, IBAN:
SK35 1100 0000 0029 4702 8945, BIC: TATRASKBX, 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.
JUDr. Eva Vodová, správca úpadcu

K023723
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

1

Istina

Úroky

Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady uplatnenia

Celková suma

3487,80 €

0,00 €

0,00 €

0€

0€

3 487,80 €
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Súhrnná prihláška s por. č. 12 doručená dňa 07.10.2016 bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 11.10.2016
pod č. 343.
V Bratislave, dňa 11.10.2016

Mgr. Zuzana Gregáňová
Správca úpadcu

K023724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Garčalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toporcerova 1311/11, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 1K/85/2014 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/85/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie správcu Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, správca majetku
úpadcu Erika Garčalová, nar. 20.10.1961, bytom Toporcerova 1311/11, 060 01 Kežmarok týmto zverejňuje
zápisnicu o hlasovaní zástupcu veriteľov o návrhu správcu na schválenie rozvrhu výťažku vo vyššie uvedenej
konkurznej veci.
Dňa 12.10.2016 bolo do sídla kancelárie správcu doručené podanie zástupcu veriteľov Slovenská konsolidačná,
a.s., ktorým zástupca veriteľov súhlasil s návrhom správcu na schválenie rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
v celom rozsahu.
V Poprade dňa 12.10.2016
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca majetku úpadcu Erika Garčalová

K023725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stoko Plast s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlárska 6975, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 914 994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/36/2015_S 1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/36/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Forgáč, správca úpadcu Stoko Plast s.r.o., so sídlom: Vlárska 6975, 917 01 Trnava, IČO: 46 914 994,
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Zámocká 14, 811 01
Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 15:00 hod. Termín si možno dohodnúť na tel. č.:
0904 801 748 alebo prostredníctvom mailu: peter.forgac@noskopartners.eu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Peter Forgáč, správca

K023726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbara Podolská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňová 14, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/62/2015/S180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/62/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Eva Vodová, so sídlom Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, zn. S180, správca úpadcu Barbara Podolská, nar.
21.10.1976, bytom Višňová 14, 831 01 Bratislava, v konkurze zn. 2K/62/2015, podľa ustanovenia § 34 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zvoláva schôdzu veriteľov na deň 07.11.2016
o 14,00 hod. Schôdza veriteľov sa bude konať v kancelárii správcu na adrese: Wilsonova ul. č. 4, 811 07 Bratislava.
Program schôdze veriteľov: 1. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 2. Voľba zástupcu verteľov
(107 ods. 2 ZKR), 3. Záver.
Správca vyzýva veriteľov aby sa dostavili na povinnú prezentáciu, ktorá sa začne v mieste konania schôdze o 13,45
hod. Veriteľ, resp. jeho zástupca sa prezentuje dokladom totožnosti a dokladom preukazujúcim právo konať za
veriteľa prihlásenej pohľadávky. O priebehu schôdze veriteľov bude spísaná zápisnica.
JUDr. Eva Vodová, správca

K023727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agnano s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 15, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 540 729
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/20/2016 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/20/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
1. Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 272 238,78 Eur.
Mena: Euro
Dlžník: OFFICE VENTURES INC., Trust Company Complex,
Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro,
Republic of the Marshall Islands MH 96960
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod vzniku: neuhradená odplata to Zmluvy o postúpení pohľadávok
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 16 272 238,78 Eur
2. Typ súpisovej položky majetku: Finančná hotovosť
Celková suma: 595,55 Eur
Mena : Euro
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 595,55 Eur
3. Typ súpisovej položky majetku: cenný papier 4 kusy
Celková suma: 38 110,80 Eur
Mena: Euro
Druh: Vouchery – Poukážka na vysielací priestor na digitálnych obrazovkách
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 38 110,80 Eur
4. Typ súpisovej položky majetku: cenný papier 408 kusov
Celková suma: 1 912 500,- Eur
Mena: Euro
Druh: Vouchery – Poukážka na vysielací priestor v rádiu ONE
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 912 500,- Eur
5. Typ súpisovej položky majetku. Hnuteľná vec
Názov: Notebook DELL Vostro 3549
Rok obstarania: 2015
Stav opotrebovanosti: funkčný
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 686,- Eur
6. Typ súpisovej položky majetku. Hnuteľná vec
Názov: telefón Panasonic KX-TG1711
Rok obstarania: 2015
Stav opotrebovanosti: funkčný
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 8,25 Eur
7. Typ súpisovej položky majetku. Hnuteľná vec
Názov: DSL Wifi VoiP router
Rok obstarania: 2015
Stav opotrebovanosti: funkčný
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 24,91 Eur
8. Typ súpisovej položky majetku. Hnuteľná vec – súbor vecí
Názov: Kancelársky stôl, regál, skriňa
Rok obstarania: 2015
Stav opotrebovanosti: funkčné
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 299,- Eur
9. Typ súpisovej položky majetku. Hnuteľná vec
Názov: Kancelárska stolička
Rok obstarania: 2015
Stav opotrebovanosti: funkčná
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 49,80 Eur
10. Typ súpisovej položky majetku. Hnuteľná vec
Názov: Kancelárske kreslo
Rok obstarania: 2015
Stav opotrebovanosti: funkčné
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 69,- Eur

JUDr. Tomáš Pintér, správca

K023728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TMS - Rent, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukl. hrdinov 1004/1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 882 943
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 4/1234, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/47/2015 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/47/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Igor Varga, správca konkurznej podstaty TMS - Rent, s.r.o., so sídlom Duklianskych hrdinov 1004, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO 43 882 943 v konkurznom konaní vedenom pod č. k. 2K/47/2015 zvoláva na deň
07.11.2016 schôdzu veriteľov v kancelárii správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, o 10.00 hod., s týmto programom schôdze:

1. Voľba jediného zástupcu veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Správa o doterajšej činnosti správcu

Účasť veriteľov prihlásených pohľadávok na tejto schôdzi je nutná.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K023729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Mošať
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na pažiti 1472/6, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.2.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. PhD. Miroslav R. Šefčík
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/35/2015/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/35/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurznej veci úpadcu Anton Mošať,nar.23.2.1989,bytom – 908 41 Šaštín-Stráže,
ul.Na pažiti 1472/6, vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 23K/35/2015,
správca Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD. (č. správcu S1143) so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, Trnava,
týmto v súlade s ust. § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že v predmetnej veci zostavil Zoznam pohľadávok proti
všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty,
pričom v tejto súvislosti správca rovnako oznamuje svoj zámer v zákonnej lehote, t.j. do 45 dní od uplynutia lehoty
na podanie námietok zostaviť Rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Poučenie: V zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor/ zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ
a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu
o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive
namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom
tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate
nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu
v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
v Trnave, 12.10.2016
Ing.MiroslavR.Šefčík,PhD., správca

K023730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Čižmáriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kluknava 573, 053 51 Kluknava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1975
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/26/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/26/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o výsledku opakovanej Dražby č. 03/2016
v zmysle ustanovenia § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTUALIZÁCIE, k.s.

sídlo kanc. pre Prešovský kraj:

Slánska 20A, 080 06 Prešov

IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792

Zapísaný:
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
Zastúpený:
JUDr. Simon Manduch, komplementár oprávnený konať samostatne
Licitátor:
Mgr. Karina Šándorová na základe poverenia zo dňa 06.10.2016

ako správca úpadcu:
Meno a priezvisko:

Jana Čižmáriková

dátum narodenia:

16.10.1975

bydlisko:

Kluknava 573, 053 51 Kluknava

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
Zasadacia miestnosť kancelárie organizátora a navrhovateľa dražby príslušná pre Košický kraj, nachádzajúca sa na
adrese Hlavná 25, 040 01 Košice
Dátum dražby:

07.10.2016 (piatok)

Čas otvorenia dražby:

13:00 hod

Označenie dražby:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Tretie kolo dražby (opakovaná)

Predmet dražby:
Súbor nehnuteľných vecí s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu Úpadcu vo výške 1/1 – zapísaných na liste
vlastníctva č. 1201, vedenom Okresným úradom Gelnica, katastrálnym odborom pre okres: Gelnica, obec:
KLUKNAVA, katastrálne územie: Kluknava:
1. Stavba – Predajňa so súpisným číslom 604, postavená na pozemku s parc. č. KN-C 1427/59, o výmere 170
m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
2. Pozemok parcelné č. KN-C 1427/59, o výmere 170 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel: 1/1;
(ďalej spolu Stavba a Pozemok len ako „Predmet dražby“).

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Na príslušnom liste vlastníctva č. 1201 je k Predmetu dražby zapísané nasledujúce záložné právo:
1. záložné právo v prospech zabezpečeného veriteľa, spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka,
a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3010/B, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.
84996 – 2012 k nehnuteľnostiam, vklad záložného práva k Predmetu dražby povolený pod V 87/2012 –
33/12.
Pozn. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia
§ 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), ak predtým nezanikli podľa ustanovenia § 28 ods. 4 ZKR.

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
1. Budova predajne potravín so súpisným číslom 604 sa nachádza v zastavanom území obce Kluknava,
v časti Štefanská Huta č. 604, v zástavbe rodinných domov. Jedná sa o objekt s jedným nadzemným
podlažím (NP) s čiastočným podpivničením. Objekt je samostatne stojaci obdĺžnikového pôdorysu, so
sedlovou strechou, s murovanými nosnými a obvodovými múrmi a oceľovým sedlovým krovom. Objekt bol
postavený v roku 1970. Životnosť stavby je stanovená na 80 rokov.
2. Budova predajne pozostáva zo zádveria, predajne, skladov a sociálneho zariadenia. Jedná sa
o prevádzkový objekt potravín, v súčasnosti nevyužívaný. Budova je napojená na studňu, septik, zemný
plyn a el. rozvody. 1. NP má betónové základy, s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou, murivo
murované z pórobetónových blokov hr. 30, v pivnici betónové monolitické, deliace konštrukcie murované
tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové. Strop je hliníkový FEAL zavesený na oceľových väzníkoch
krovu. Krov je sedlový z oceľových väzníkov. Krytina je z pozinkovaného trapézového plechu a klampiarske
konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu. Ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu
(parapety). Fasádne omietky sú vápenno-cementové hladké, dvere sú hladké. Okná sú drevené zdvojené.
Podlaha je prevažne z terazzovej dlažby. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Rozvod vody je z oc.,
kanalizácia je z PVC, vnútorné obklady sú keramické. Vykurovanie je lokálne – 1x pec na tuhé palivo, 2x
GAMAT. V sociálnom zariadení je umývadlo (odmontované), záchodová misa, kuchynský drez nerezový.
Predajňa potravín disponuje technologickým zariadením na skladovanie potravín.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 23/2016 zo dňa 16.02.2016 vyhotoveným Ing.
Jurajom Miškovičom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty
nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 912363: 4.780,- EUR (slovom: štyritisíc sedemstoosemdesiat eur)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6.024,- Eur (slovom: šesťtisíc dvadsaťštyri eur)

V Bratislave, dňa 12.10.2016

Za organizátora a navrhovateľa dražby: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K023731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Hanko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurkov 156, 044 19 Ďurkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajakova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/22/2016 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/22/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Erika Šimová, správca úpadcu : Jaroslav Hanko , nar. 18.06.1972, bytom Ďurkov 156, 044 19 Ruskov v
súlade s § 34 ods. 1 ZKR, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 15.12.2016 o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční v
kancelárii správcu na Čajakova 5 v Košiciach, s nasledovným programom:
1. Zistenie uznášaniaschopnosti schôdze a jej otvorenie;
2. Informácia správcu o priebehu konkurzu a zistenie stanovísk prihlásených veriteľov
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Prezentácia začne 15 minút pred otvorením schôdze. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti,
právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a plnou mocou, resp. poverením na
zastupovanie.
JUDr.Erika Šimová, správca

K023732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Vrbová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuklovská 495/7, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4K/19 2016 S1633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/19/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že
súpis majetku všeobecnej podstaty bol doplnený o novú súpisovú zložku majetku v časti "Pohľadávky z účtu v
banke".
Pohľadávky z účtu v banke
Por.
č.

Číslo bankového účtu

Výška

Deň
zapísania
súpisu

1.

SK9011000000002915988634

549,90
12.10.2016
€

do

Dôvod zapísania do súpisu Súpisová hodnota
Majetok
úpadcu
správcom

zistený 100% z nominálnej hodnoty sumy, t.j.
549,90 €

Pre prehľadnosť správca tiež uverejňuje aktuálny súpis majetku všeobecnej podstaty:
Súpis majetku všeobecnej podstaty
vyhotovený v zmysle § 76 a § 77 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Súpis majetku všeobecnej podstaty k 12.10.2016
Pohľadávky z účtu v banke
Por.
Číslo bankového účtu
č.

Výška

1.

549,90
12.10.2016
€

SK9011000000002915988634

Deň zapísania do
Dôvod zapísania do súpisu
súpisu
Majetok úpadcu zistený správcom

Súpisová hodnota
100% z nominálnej hodnoty
sumy, t.j. 549,90 €

Iné majetkové hodnoty
Por.
Iná majetková hodnota
č.
1.

Peňažná hotovosť

2.

Peňažná hotovosť

Výška

Deň zapísania do
Dôvod zapísania do súpisu
súpisu

1.660,05.08.2016
€
663,88
13.09.2016
€

Súpisová hodnota

100% z nominálnej hodnoty
sumy, t.j. 1.660,- €
Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu 100% z nominálnej hodnoty
odmeny a výdavkov predbežného správcu
sumy, t.j. 663,88 €
Majetok úpadcu zistený správcom

Správca v rámci svojej činnosti vykonávanej s odbornou starostlivosťou nezistil žiaden iný majetok úpadcu
podliehajúci konkurzu.

JUDr. Peter Vrábel, správca
V Bratislave, dňa 12.10.2016

K023733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 839/15, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2012 S1412

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
31K/58/2012
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku.

JUDr. Andrea Pállová, správca úpadcu Ján Molnár, nar.: 06.12.1971, bytom Slnečná ul. 839/15, 945 01
Komárno, spisová značka 31K/58/2012, v zmysle ust. §-u 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam
pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku.

V zmysle ust. §-u 96 ods. 3 ZoKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto 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.

Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu v kancelárii správcu.

Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č.
0948 / 400 970 alebo mailom na adrese: spravca@spravca.info

V Nitre, dňa 12.10.2016

JUDr. Andrea Pállová, správca

K023734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Best, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplárenská 2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 603 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 40R/8/2015 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/8/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy: JUDr. Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, týmto v
zmysle ustanovenia § 163 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje zavedenie dozornej správy nad
dlžníkom: Best, spol. s r.o., so sídlom Teplárenská 2, 971 01 Prievidza, IČO 31 603 823 (ďalej len ako „Dlžník“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dozorným správcom je JUDr. Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno , zapísaný v zozname správcov
vedenom MS SR pod zn. S293 (ďalej len ako „Dozorný správca“).
Podľa ustanovenia § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastávajú zverejnením oznámenia dozorného správcu
o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku. Dozorná správa sa zavádza na obdobie po skončení
reštrukturalizácie až do úplného splnenia reštrukturalizačného plánu; účinky dozornej správy a funkcia dozorného
správcu zaniká zverejnením oznamu o skončení dozornej správy dozorným správcom v Obchodnom vestníku v
prípade úplného splnenia plánu dlžníkom, resp. vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka.
V zmysle záväznej časti veriteľmi schváleného a súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu dlžníka:
1. Dozornej správe bude podliehať Dlžník: Best, spol. s r.o. , so sídlom Teplárenská 2, 971 01 Prievidza, IČO 31
603 823, v registri. v OR OS Trenčín v odd, Sro, vl. 2606/R
2. Pravidlá pre výkon dozornej správy:
a) Dlžník je povinný predkladať veriteľskému výboru a Dozornému správcovi vždy najneskôr do 25. dňa mesiaca
nasledujúceho po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka účtovné výkazy (v štruktúre súvahy a výkazu ziskov
a strát) a zoznamy pohľadávok a záväzkov za príslušný kalendárny štvrťrok;
b) Dlžník je povinný predkladať veriteľskému výboru a Dozornému správcovi vždy najneskôr do 31. dňa
kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí príslušného kalendárneho roka predbežnú účtovnú závierku za
príslušný kalendárny rok;
c) Dlžník je povinný do 30 dní od predloženia žiadosti veriteľského výboru alebo Dozorného správcu predložiť
veriteľskému výboru a Dozornému správcovi akékoľvek účtovné doklady;
d) Dlžník je povinný poskytnúť Dozornému správcovi všetku súčinnosť potrebnú na riadne plnenie povinností
Dozorného správcu, ktorú možno od neho spravodlivo požadovať, najmä poskytnúť Dozornému správcovi všetky
potrebné informácie, vysvetlenia a doklady;
e) Dlžník je oprávnený právne úkony tohto článku vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom Dozorného
správcu;
f) Dozorný správca je oprávnený zúčastniť sa rokovania orgánov Dlžníka, a to zasadnutí alebo rokovaní valného
zhromaždenia alebo spoločníkov, konateľov a manažmentu Dlžníka, pričom na ten účel je Dlžník povinný zaslať
oznámenie o mieste, čase a programe zasadnutia alebo rokovania príslušného orgánu Dlžníka najmenej 5 dní pred
jeho konaním;
g) Dozorný správca je oprávnený poveriť zastupovaním pri výkone niektorých oprávnení a povinností pri výkone
funkcie Dozorného správcu tretiu osobu.
3. Rozsah právnych úkonov podliehajúcich písomnému súhlasu Dozorného správcu:
a/ zmena právnej formy Dlžníka,
b/ založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby Dlžníkom,
c/ nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osobe,
d/ prevod nehnuteľnosti nezaťaženej záložným právom alebo prenájom akejkoľvek nehnuteľnosti,
e/ prevod, prenájom, zapožičanie alebo kúpa iného majetku, ktorého reálna hodnota predstavuje sumu vyššiu ako
15.000 EUR, (netýka sa právnych úkonov v rámci bežnej výrobnej a obchodnej činnosti),
f/ zaťaženie majetku vecným bremenom, zriadením záložného práva, alebo inou ťarchou,
g/ uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke, alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
(napr. aj factoring,....)

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

78

Obchodný vestník 199/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.10.2016

h/ zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.
4. Postup pri schvaľovaní právnych úkonov Dlžníka uvedených v odseku 3.:
a/ Dlžník je pred vykonaním právneho úkonu špecifikovaného v odseku 3. povinný predložiť Dozornému správcovi
vo dvoch vyhotoveniach žiadosť o udelenie písomného súhlasu s právnym úkonom spolu so všetkými súvisiacimi
informáciami, vysvetleniami a dokladmi, ktoré sú potrebné pre rozhodovanie Dozorného správcu a veriteľského
výboru,
b/ V prípade, že žiadosť Dlžníka podľa predchádzajúceho bodu nie je úplná, je Dozorný správca povinný do 5
pracovných dní od jej predloženia požiadať Dlžníka (na vedomie aj predsedovi veriteľského výboru) o doplnenie
žiadosti aj s uvedením informácií, vysvetlení a dokladov potrebných pre riadne rozhodnutie Dozorného správcu,
pričom v období od požiadavky Dozorného správcu o doplnenie žiadosti až do doplnenia žiadosti Dlžníkom lehota
na rozhodnutie Dozorného správcu podľa písmena d/ tohto odseku neplynie; rovnaké právo má aj veriteľský výbor,
a to v lehote do 5 pracovných dní od predloženia žiadosti Dlžníka podľa predchádzajúceho bodu veriteľskému
výboru,
c/ V prípade, že je žiadosť Dlžníka podľa písmena a/ tohto odseku úplná, Dozorný správca je povinný bezodkladne
si vyžiadať stanovisko veriteľského výboru k takej žiadosti Dlžníka, pričom veriteľskému výboru súčasne predloží
jedno vyhotovenie takej žiadosti aj s prílohami,
d/ Dozorný správca rozhodne o žiadosti Dlžníka podľa písmena a/ tohto odseku vždy do 20 pracovných dní od jej
predloženia, pričom prihliadne na stanovisko veriteľského výboru, ak mu bude doručené,
e/ Ak dozorný správca rozhodne o neudelení súhlasu s vykonaním právneho úkonu, oznámi súčasne Dlžníkovi (na
vedomie predsedovi veriteľského výboru) dôvody svojho stanoviska, ktorými sú najmä hrozba podstatného zníženia
hodnoty majetku Dlžníka, podstatný negatívny vplyv na hospodárenie Dlžníka a podstatné ohrozenie plnenia tohto
Plánu v budúcnosti.
5. Dozorný správca je v rámci výkonu svojej činnosti:
a/ povinný vykonávať dozornú správu s odbornou starostlivosťou;
b/ povinný dohliadať na dodržiavanie tohto Plánu, pravidiel výkonu dozornej správy a činnosť Dlžníka;
c/ povinný za každý kalendárny štvrťrok vyhodnocovať všetky jemu známe informácie o Dlžníkovi, o plnení tohto
Plánu a o iných pre plnenie tohto Plánu podstatných skutočnostiach z hľadiska ich možného vplyvu na úspešné
plnenie tohto Plánu;
d/ povinný bezodkladne informovať Dlžníka a veriteľský výbor o skutočnosti, že nemožno odôvodnene predpokladať
splnenie tohto Plánu, ak na základe plnenia povinnosti dôjde správca k takému záveru;
e/ povinný bezodkladne preveriť každú ním obdržanú informáciu o podstatnej hrozbe neplnenia tohto Plánu v
budúcnosti;
6. Výkon funkcie veriteľského výboru počas dozornej správy:
a/ Počas dozornej správy zavedenej v tomto Pláne bude naďalej vykonávať činnosť veriteľský výbor v rovnakom
zložení ako veriteľský výbor zvolený počas Reštrukturalizácie. V prípade, ak členovi veriteľského výboru zanikne
táto funkcia (z dôvodu úplného uspokojenia jeho Pohľadávky podľa tohto Plánu, z dôvodu zániku Veriteľa, z dôvodu
odstúpenia z funkcie člena veriteľského výboru adresovaného predsedovi veriteľského výboru alebo Dozornému
správcovi, z dôvodu prevodu alebo prechodu všetkých Pohľadávok Veriteľa), veriteľský výbor bude dvojčlenný. Ak
zanikne funkcia dvom členom veriteľského výboru, práva a povinnosti veriteľského výboru vykonáva v plnom
rozsahu zostávajúci člen veriteľského výboru. Ak zanikne funkcia člena veriteľského výboru, ktorý zároveň vykonáva
funkciu predsedu veriteľského výboru, stáva sa predsedom veriteľského výboru člen veriteľského výboru s vyššou
zistenou sumou zistených Pohľadávok. Ak zanikne funkcia všetkým členom veriteľského výboru, ustanovenia tohto
článku Plánu týkajúce sa veriteľského výboru strácajú účinnosť.
b/ Každú zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru je Dozorný správca bezodkladne po jej doručení povinný
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b/ Každú zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru je Dozorný správca bezodkladne po jej doručení povinný
zverejniť v Obchodnom vestníku.
c/ Na činnosť, postavenie a pôsobnosť veriteľského výboru, ktoré nie sú osobitne upravené v tomto článku Plánu,
sa primerane použijú ustanovenia ZKR upravujúce činnosť, postavenie a pôsobnosť veriteľského výboru v
reštrukturalizácii.
7. Odmena dozorného správcu:
Dozorný správca má počas dozornej správy nárok na odmenu vo výške 500,- EUR ( päťsto eur) za každý začatý
kalendárny štvrťrok výkonu funkcie Dozorného správcu, ktorú je povinný zaplatiť Dlžník, a to na základe faktúry
vystavenej Dozorným správcom vždy po začatí príslušného kalendárneho štvrťroka, ktorej lehota splatnosti nesmie
byť kratšia ako 15 dní odo dňa jej doručenia Dlžníkovi. V odmene Dozorného správcu podľa predchádzajúcej vety
sú zahrnuté všetky náklady Dozorného správcu vzniknuté v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
8. Na právne vzťahy týkajúce sa dozornej správy, ktoré nie sú upravené v predchádzajúcich ustanoveniach sa
použijú ustanovenia §§ 162 až 165 ZKR.
POUČENIE:
Ak dlžník ako osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez písomného súhlasu dozorného správcu,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným
splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.
V Komárne 12.10.2016

K023735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Bojsa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. d. 389, 951 44 Výčapy - Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 31K/29/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/29/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu Stanislav Bojsa, nar. 05.03.1970, bytom 951 44 Výčapy –
Opatovce 389 správca JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
značka správcu S 1485 zo dňa 12.10.2016 Iná majetková hodnota: Popis inej majetkovej hodnoty
Registrácia Súpisová hodnota majetku Mzda úpadcu za mesiac 09/2016 ERA – PACK – PLUS, s. r. o.,
so sídlom Dvorská cesta 5, Nové Zámky, IČO: 31437575 60,- Euro Pomerná časť úverovej splátky OTP
banka Slovensko a. s., so sídlom Štúrova 5, 831 01 Bratislava, IČO: 31318916 6,25 Euro
K023736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MART-KART s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 26, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 479 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/49/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/49/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Oznámenie ponukového konania – predaj hnuteľného majetku 2.kolo

JUDr. Marián Novikmec, správca konkurznej podstaty úpadcu MART-KART s.r.o., Bezručova 26, 085 01
Bardejov, IČO: 36 479 764, sp.zn.: 1K/49/2015, oznamuje zahájenie 2.kola ponukového konania – predaj
hnuteľného majetku spadajúceho do konkurznej podstaty a to:

1. súpisová zložka č. 1: CNS Stroj Bre. MA mod. VEKTOR 15-12/1MI-1R10, Všeobecná hodnota stroja (
zariadenia) - 99.155,73 Eur bez DPH
2. súpisová zložka č. 2: Linka na povrchovú úpravu nábytkových dielcov, ktorá pozostáva z
· pretlaková striekacia kabína na povrchovú úpravu s prísl. – Všeobecná hodnota stroja (zariadenia) 76.827,35 Eur bez DPH
· širokopásová brúska VIET, Mod S 22 323 rrt-1350 M - Všeobecná hodnota stroja (zariadenia) - 77,889,00
Eur bez DPH
3. súpisová zložka č. 3: Technológia centrálneho odsávania s rekuperáciou /výmenníkom/ tepla, Všeobecná
hodnota stroja (zariadenia) - 99.158,00 Eur bez DPH

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke s označením
„Konkurz 1K/49/2015 PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ na adresu kancelárie správcu: Rázusova 125, 093 01
Vranov nad Topľou, najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku. Na
ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
2. Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky
záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený.
Z ponukového kola sú vylúčené blízke osoby úpadcu, úpadca, resp. podnikateľ, v ktorom má úpadca, alebo
niektorá z blízkych osôb úpadcu majetkovú účasť.
3. Záujemcovia o kúpu predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac,
právnické osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
4. Záujemcovia predložia záväzný návrh cenovej ponuky s uvedením súpisovej zložky, o ktorej kúpu
prejavili záujem.
5. Záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 10.000,- EUR pre každú súpisovú zložku,
uvedenú vyššie, o ktorú má záujem, na účet č.: IBAN: SK81 7500 0000 0040 2302 7319, ČSOB, a.s., VS:
492015, najneskôr v lehote určenej v tomto oznámení na doručenie ponúk. Doklad o zaplatení musí byť
doručený spolu s cenovou ponukou. Zároveň záujemca uvedie aj číslo účtu, na ktorý má byť poukázaná
úhrada - vrátenie finančnej zábezpeky v prípade, že ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná. Finančné
prostriedky budú záujemcovi vrátené najneskôr do 10 dni po vyhodnotení ponukového konania.
6. Obhliadku je možné vykonať po predchádzajúcej dohode so správcom konkurznej podstaty na telefónnych
číslach: 0905 645 383 alebo 057/44 210 64. Špecifikáciu ponukového motorového vozidla ako aj Pokyn na
zabezpečenie ponukového konania je možné obdŕžať priamo v kancelárii správcu konkurznej podstaty.
7. Otvorenie obálok sa uskutoční v sídle správcu konkurznej podstaty v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk. O predložených ponukách informuje správca zabezpečeného veriteľa.
O výsledkoch oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam. Zabezpečený veriteľ má právo
sa zúčastniť na otvorení obálok, čo oznámi správcovi vopred. Zabezpečený veriteľ môže neprijať všetky
predložené ponuky záujemcov, ak sú podľa jeho názoru nízke. Výsledok ponukového konania bude
písomne oznámený do desiatich dní po vyhodnotení cenových ponúk.
8. Úspešným účastníkom konkurzného konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšie
podmienky z hľadiska výšky kúpnej ceny, pričom v prípade rovnocenných ponúk budú vyzvaní záujemcovia,
ktorí predložili najvyššie rovnocenné ponuky na prípadné doplnenia ponuky. Víťaz ponukového konania
uzavrie so správcom kúpnu zmluvu v lehote do 15 dní od oznámenia jeho prvenstva v ponukovom konaní
s tým, že kúpnu cenu je povinný uhradiť najneskôr pri podpise tejto zmluvy.
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JUDr. Marián Novikmec, správca

K023737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Pučeglová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slivník 197, 076 12 Kuzmice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2016 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/1/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 31K/1/2016 zo dňa 14. marca 2016, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 55/2016 dňa 21. marca 2016 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Stanislava
Pučeglová, nar. 25. decembra 1987, trvale bytom Slivník 197, 076 12 Kuzmice, práv. zastúpená: HODOR
advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom: Vrátna 40, 040 01 Košice, IČO: 47 240 849 o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka súd vyhlásil konkurz a do funkcie správcu podstaty bol ustanovený Ing. Imrich
Krupička, správca so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu S1178.
Dňa 12. októbra 2016, t.j. po uplynutí základnej zákonnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli do kancelárie
správcu doručené štyri prihlášky nezabezpečených pohľadávok veriteľa: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom
Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752, a to nasledovne:

Právny dôvod

Celková suma

Nesplatená pohľadávka Zmluva o revolvingovom úvere č. 8300067181 zo dňa 13.03.2014.

2 373,94 €

Nesplatená pohľadávka Zmluva o revolvingovom úvere č. 8300067252 zo dňa 13.03.2014.

863,73 €

Zmluvná pokuta podľa čl. 14 Zmluvy o revolvingovom úvere č. 8300067181 zo dňa 13.03.2014.

121,36 €

Zmluvná pokuta podľa čl. 14 Zmluvy o revolvingovom úvere č. 8300067252 zo dňa 13.03.2014.

86,00 €

Správca konkurznej podstaty v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ZKR) zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní
pohľadávok s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku s poukázaním na ust. § 32 os. 3 písm.
b) ZKR.

Ing. Imrich Krupička, správca

Košice, dňa 12. októbra 2016
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K023738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunajškrob Starch, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 74, Štúrovo 943 01
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 958 511
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/2/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 1. zasadnutia veriteľského výboru úpadcu:
Dunajškrob Starch, a.s., Komenského 74, 943 01 Štúrovo,
IČO: 35 958 511

Spisová značka:

27K/2/2016

miesto konania:

Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, Bratislava

dátum konania:

11.10.2016

začiatok schôdze: 12.00 hod.

Prítomní:
1. Správca konkurznej podstaty JUDr. Ladislav Barát
2. Členovia veriteľského výboru
· Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419, v zastúpení JUDr. Javorský
Miroslav – na základe poverenia zo dňa 22.06.2016 - veriteľ s počtom hlasov 60
· Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, v zastúpení Mgr.
Barbora Galajdová – na základe poverenia zo dňa 09.05.2016 - veriteľ s počtom hlasov 41 358
· Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, 393 21 Pelhřimov, Česká republika, IČO: 600721206,
v zastúpení AK MAJLING&NINČÁK, s.r.o., so sídlom Palárikova 14, 811 04 Bratislava, IČO: 35 960 728 –
v zastúpení Mgr. Ivana Martáková – na základe poverenia zo dňa 11.10.2016 - veriteľ s počtom hlasov
36 348

Program I. zasadnutia veriteľského výboru:
·

Voľba predsedu veriteľského výboru

Na úvod predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky na konanie schôdze
veriteľského výboru nakoľko všetci zúčastnení členovia veriteľského výboru súhlasili s konaním jeho prvého
zasadnutia bezprostredne po skončení schôdze veriteľov.
Prikročilo sa k voľbe predsedu veriteľského výboru.
Predsedajúci správca z podnetu členov veriteľského výboru navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa
Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419
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Prikročilo sa k hlasovaniu:
Za hlasovali: 3
Proti:
Zdržali sa:

0
0

UZNESENIE:
Veriteľský výbor zvolil veriteľa Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419, za
predsedu veriteľského výboru.
Nitra, dňa 11.10.2016
Zápisnica skončená 12.15 hod.

JUDr. Ladislav Barát
správca

K023739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Andrea Sochnová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Márie Terézie 3108/30, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 947 098
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36K/25/2016 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/25/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca úpadcu : Ing. Andrea
Sochnová, narodená 26.01.1981, IČO: 47 947 098, s miestom podnikania Ulica Márie Terézie 3108/30, 908 51
Holíč týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese : Z. Kodálya
769/29 (1. poschodie, č.d. 101), 924 27 Galanta , a to počas pracovných dní v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 16.00 hod.. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese,
e-mailom na : novakova@advokatky.net alebo telefonicky na tel. č.: 0905 538 854 alebo 0907 700 378.
V Galante dňa 11.10.2016
JUDr. Viera Nováková, správca

K023740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Andrea Sochnová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Márie Terézie 3108/30, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 947 098
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36K/25/2016 S1221
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Okresný súd Trnava
36K/25/2016
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.
5. 2000 v konkurznom konaní
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: (ďalej len „Úpadca“) Ing.
Andrea Sochnová, narodená 26.01.1981, IČO: 47 947 098, s miestom podnikania Ulica Márie Terézie 3108/30,
908 51 Holíč Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava č. k.: 36K/25/2016 zo dňa 3.10.2016 bol
vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Trnava No.
36K/25/2016 dated 3/10/2016 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – Ing. Andrea Sochnová, born
26.01.1981, IČO: 47 947 098, adress: Ulica Márie Terézie 3108/30, 908 51 Holíč.

Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 10.10.2016

This resolution of the District Court Trnava was published on 10/10/2016.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu
sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni
tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd
návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením
odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a restructuring proceedings. If the
court receives during the bankruptcy a request on restructuring of the bankrupt, the court declines the
request on restructuring by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).

1. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou ( § 28 ods. 1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an apliccation (§ 28 sec. 1 BRA)
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1. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu : JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29,
924 27 Galanta, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Trnava, Hlavná
č. 49, 914 83 Trnava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok
do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku ( § 199 ods. 9 druhá veta ZKR). 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).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Viera Nováková, truste of the
bankrupt , address at : Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, Slovak Republic, whereby it must be delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one
counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 914 83
Trnava, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the
bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin) (Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

1. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie
veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken int consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into
the schedule from the general property, whose aim to put together as published in the Commercial Report
(Bulletin) after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the trustee in the Commercial Report (Bulletin) with stating the creditor and the registered
sum (§ 28 sec. 3 BRA).

1.

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 aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§
28 ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy otherwise it will
lapse (§ 28 sec. 4 BRA).

1. 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 podmienene pohľadávky (§ 28
ods. 5 ZKR).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the
fulfillment of the condition (hereinafter only as "conditional claim"); the rights connected to the conditional
claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of
the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).
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1. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination
of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

1. 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).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such
creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which
ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent,
in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

1. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o
čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej
podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not
be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing
over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged
against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA).

1. 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). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke : www.justice.gov.sk.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). The registration form can be found on the
website www.justice.gov.sk.

1. 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).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

1. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
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1. 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).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

1.

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

1. 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).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated
by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§
29 sec. 5 BRA).

1. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).

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

1. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial Report (Bulletin) (Bulletin) (§ 29 sec. 8 BRA).
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1. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the
trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

1. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

1. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prerokovať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr
doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o
dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade
sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).
The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge
to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in
respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about
their impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In
the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be
excluded and when the participant submitting the objection learned about the reason of exclusion. The
submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the
matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Civil process order).

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

V Galante dňa 11/10/2016
In Galanta 11/10/2016
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JUDr. Viera Nováková, správca
JUDr. Viera Nováková, truste of the bankrupt

K023741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A Cars, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sienkiewiczova 4 4/2542, 811 09 Bratislava 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 714 025
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alan Strelák
Sídlo správcu:
Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2016 S1807
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Alan Strelák, správca úpadcu A Cars, s. r. o., so sídlom: Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 44
714 025, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 57917/B týmto
v zmysle ust. § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola na základe súhrnnej prihlášky doručenej po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zapísaná nezabezpečená pohľadávka veriteľa Orange Slovensko,
a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 v celkovej výške 4.428,92 € pod položkou zoznamu
č. 4.1.

V Bratislave dňa 12.10.2016

JUDr. Alan Strelák, Správca

K023742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Ťasková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 2717/32A, 22.02.1974 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/63/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/63/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty úpadcu Viera Ťasková, nar. 22.02.1974, bytom Lúčna 2717/32A, 093 01 Vranov nad Topľou, v zmysle
§ 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal zistený majetok úpadcu –
pohľadávky do súpisu všeobecnej podstaty.
Súpis všeobecnej podstaty sa dopĺňa o nižšie uvedené súpisové zložky:
1/ Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
Deň zápisu: 10.10.2016
Popis: Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – mesačný príjem za mesiac
august 2016 vo výške 200,- Eur.
Vlastníctvo úpadcu:1/1

JUDr. Marián Novikmec, správca

K023743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo Dačov Lom " v
konkurze "
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dačov Lom 1, 991 35 Dačov Lom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 208 612
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 47-24K 414/97-Jm S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
47-24K 414/97-Jm
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu
Poľnohospodárske družstvo Dačov Lom „ v konkurze „
991 35 Dačov Lom, IČO: 00208612

ponúka

na predaj mimo dražby, formou výberového konania – 3. kolo, podľa plánu speňažovania, nasledovné
nehnuteľnosti:

1. Zapísané na Okresnom úrade Veľký Krtíš, katastrálnom odbore, pre obec
Dačov Lom, kat. úz. Horný Dačov Lom:

Byt č. 2, vo vchode č. 1, na 1. poschodí bytového domu č. s. 205, v celosti, spolu so
spoluvlastníckym podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti
4778/ 46267, postavený na parcele 165/6, na LV č. 781. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba č. s. 205
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4778/ 46267, postavený na parcele 165/6, na LV č. 781. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba č. s. 205
je evidovaný na LV č. 361. Znalecká hodnota bytu s príslušenstvom je 5 100 €.

2. Zapísané na Okresnom úrade Veľký Krtíš, katastrálnom odbore, pre obec Sucháň, kat. úz. Sucháň:

Nebytový priestor – garáž č. 2-1, v celosti spolu so spoluvlastníckym podielom priestoru na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 1617/ 48090. Tento nebytový priestor sa
nachádza na prízemí bytového domu č. s. 4, vo vchode č. 1, postaveného na parcelách 44/4; 762/24; 762/25;
1603/2, na LV č. 128. Znalecká hodnota nehnuteľnosti je 812 €.

Vo výberovom konaní sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby pod podmienkou, že v lehote 15 dní od
zverejnenia ponuky v regionálnom týždenníku Pokrok, v obchodnom vestníku SR a na úradných tabuliach
obcí Dačov Lom a Sucháň ( lehota sa počíta odo dňa posledného oznámenia oznamu správcu ) predložia
písomnú ponuku na Krajský súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica, v uzatvorenej
obálke s výrazným označením čísla konania 47-24K 414/97-Jm a poradového čísla ponuky ( 1 - 2 ) a slovami
„ PONUKA – KONKURZ - NEOTVÁRAŤ“.

Výber z ponúk doručených súdu sa uskutoční podľa nasledovných kritérií:
- výška kúpnej ceny ( v prípade nedoručenia ponuky s cenou dosahujúcou
minimálne výšku
stanovenú znaleckým posudkom si súd vyhradzuje právo
odsúhlasenia ponuky s nižšou cenou, ako
je cena stanovená znaleckým
posudkom, alebo vyhlásenia opakovaného výberového konania )
- zaplatenie kúpnej ceny najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy
- komplexnosť ponuky.

Podrobnejšie informácie vrátane poskytnutia fotokópii znaleckých posudkov poskytne správca konkurznej
podstaty na adrese:
JUDr. Ľubica Flíderová, Trhová 1, 960 01 Zvolen, 0903 552 449, aklubicafliderova@gmail.com.

K023744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENTRA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 41/1419, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 789 747
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/16/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/16/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

92

Obchodný vestník 199/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.10.2016

ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca úpadcu ENTRA s.r.o., so sídlom: Štúrova č. 41/1419, 949 01 Nitra,
IČO: 36 789 747 v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 24.11.2016 o 10:00
hod. v Kongresovom Centre hotela MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze

1. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

1. Voľba zástupcu veriteľov (ust. § 107 ods. 2 ZKR)

1. Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 ZKR)

1. Záver.

Pri prezentácii konanej od 9:30 do 10:00 hod. veritelia preukazujú svoju totožnosť:

·
·
·
·

fyzické osoby - platným dokladom totožnosti (OP, pas či iný uznávaný doklad totožnosti),
fyzické osoby – podnikatelia - aktuálnym výpisom zo ŽR a platným dokladom totožnosti (OP, pas či iný
uznávaný doklad totožnosti),
právnické osoby – aktuálnym výpisom z OR a platným dokladom totožnosti fyzickej osoby, ktorá je
štatutárnym orgánom resp. členom štatutárneho orgánu (OP, pas či iný uznávaný doklad totožnosti),
zástupcovia veriteľov - plnou mocou, prípadne poverením, na zastupovanie veriteľa a platným dokladom
totožnosti (OP, pas či iný uznávaný doklad totožnosti). V prípade zastupovania fyzickej soby podnikateľa
resp. právnickej osoby tiež aktuálnym výpisom zo ŽR resp. z OR.

V Nitre, dňa 12.10.2016

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K023745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Giuseppe Colpani
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 845/13, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 4K/35/2016 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
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

93

Obchodný vestník 199/2016
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.10.2016

Okresný súd Prešov
4K/35/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca majetku úpadcu Giuseppe Colpani, nar. 17.8.1966, bytom Levočská 845/13,
058 01 Poprad, týmto oznamuje veriteľom, že zvoláva v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
16.12.2016 o 8:00 hod. na adrese Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a plnou
mocou, resp. poverením na zastupovanie.
V Poprade dňa 10.10.2016
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K023746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Machaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 1147/32, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 1K/35/2015 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/35/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

ZÁPISNICA
o hlasovaní zástupcu veriteľov v konkurznej veci úpadcu Peter Machaj, nar. 9.5.1981, bytom Novomeského
1147/32, 083 01 Sabinov
Úpadca: Peter Machaj, bytom Novomeského 1147/32, 083 01 Sabinov
Správca: JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca
Značka správcu: S1537
Súd vedúci konanie: Okresný súd Prešov
Spisová značka: 1K/35/2015
Do sídla kancelárie správcu bol doručený záväzný pokyn zástupcu veriteľov na speňaženie majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu Peter Machaj, sp.zn.: 1K/35/2015, súd vedúci
konanie: Okresný súd Prešov, ktorým zástupca veriteľov ako príslušný orgán hlasoval o uložení záväzného pokynu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konanie: Okresný súd Prešov, ktorým zástupca veriteľov ako príslušný orgán hlasoval o uložení záväzného pokynu
na speňaženie majetku nasledovne: „Zástupca veriteľov ako príslušný orgán, v súlade s ustanovením § 82 ods. 2
písm. a) v spojení s ustanovením § 84 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v konkurze vyhlásenom
na majetok úpadcu Peter Machaj, nar. 9.5.1981, bytom Novomeského 1147/32, 083 01 Sabinov, týmto ukladá
správcovi majetku úpadcu záväzný pokyn na predaj súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec – Motocykel YAMAHA
RN 04/I/I, EČV: SB437AB, VIN: JYARN041000018049, zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty uzavretím
kúpnej zmluvy so záujemcom Emil Machaj, bytom Novomeského 32, 083 01 Sabinov za kúpnu cenu vo výške
2010,00 EUR. Správcovi majetku úpadcu sa v zmysle ustanovenia § 89 ZKR ukladá predať súpisovú zložku
majetku osobe spriaznenej s úpadcom vzhľadom na skutočnosť, že ponuka osoby spriaznenej s úpadcom
obsahovala najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu.“
V Poprade dňa 12.10.2016
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K023747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Chmeňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 279, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1970
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/28/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/28/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca úpadcu Peter Chmeňa, nar.: 28.03.1970, bytom: 935 55 Hontianska
Vrbica 279 v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 24.11.2016 o 11:30
hod. v Kongresovom Centre hotela MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze

1. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

1. Voľba zástupcu veriteľov (ust. § 107 ods. 2 ZKR)

1. Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 ZKR)

1. Záver.

Pri prezentácii konanej od 11:15 do 11:30 hod. veritelia preukazujú svoju totožnosť:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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fyzické osoby - platným dokladom totožnosti (OP, pas či iný uznávaný doklad totožnosti),
fyzické osoby – podnikatelia - aktuálnym výpisom zo ŽR a platným dokladom totožnosti (OP, pas či iný
uznávaný doklad totožnosti),
právnické osoby – aktuálnym výpisom z OR a platným dokladom totožnosti fyzickej osoby, ktorá je
štatutárnym orgánom resp. členom štatutárneho orgánu (OP, pas či iný uznávaný doklad totožnosti),
zástupcovia veriteľov - plnou mocou, prípadne poverením, na zastupovanie veriteľa a platným dokladom
totožnosti (OP, pas či iný uznávaný doklad totožnosti). V prípade zastupovania fyzickej soby podnikateľa
resp. právnickej osoby tiež aktuálnym výpisom zo ŽR resp. z OR.

V Nitre, dňa 12.10.2016

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K023748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Kajan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jabloňová 748/31, 946 52 Imeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1960
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca úpadcu Ondrej Kajan, nar.: 10.07.1960, bytom: Jabloňová 748/31,
946 52 Imeľ v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 24.11.2016 o 11:00
hod. v Kongresovom Centre hotela MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze

1. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

1. Voľba zástupcu veriteľov (ust. § 107 ods. 2 ZKR)

1. Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 ZKR)

1. Záver.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácii konanej od 10:45 do 11:00 hod. veritelia preukazujú svoju totožnosť:

·
·
·
·

fyzické osoby - platným dokladom totožnosti (OP, pas či iný uznávaný doklad totožnosti),
fyzické osoby – podnikatelia - aktuálnym výpisom zo ŽR a platným dokladom totožnosti (OP, pas či iný
uznávaný doklad totožnosti),
právnické osoby – aktuálnym výpisom z OR a platným dokladom totožnosti fyzickej osoby, ktorá je
štatutárnym orgánom resp. členom štatutárneho orgánu (OP, pas či iný uznávaný doklad totožnosti),
zástupcovia veriteľov - plnou mocou, prípadne poverením, na zastupovanie veriteľa a platným dokladom
totožnosti (OP, pas či iný uznávaný doklad totožnosti). V prípade zastupovania fyzickej soby podnikateľa
resp. právnickej osoby tiež aktuálnym výpisom zo ŽR resp. z OR.

V Nitre, dňa 12.10.2016

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K023749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Belica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drietoma 520, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38K/19/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Správca: Správcovský dom, k. s., Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, IČO: 47 236 329, zapísaný
v zozname správcov MS SR pod č. S 1820
Úpadca: Martin Belica, nar. 14.10.1980, 913 03 Drietoma 520, štátny občan SR
Spisová značka správcu: 38K/19/2016 S 1571

Spisová značka súdu: 38K/19/2016

Veriteľ: WM Consulting&Communication, s.r.o., Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, IČO: 34 127 798.
Označenie pohľadávky:
- Prihláška pohľadávky označená veriteľom poradovým číslom 1.
Suma prihlásenej pohľadávky s por. č. 1.: 775,31 EUR
Prihláška doručená:
- poštou dňa 23.09.2016 o 13:00 h.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška doručená po základnej prihlasovacej lehote, ktorá uplynula dňa 04.07.2016.

Správcovský dom, k.s.

K023750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Bohdana Machajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánske námestie 7, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2016 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
V zmysle záväzného pokynu Zástupcu veriteľov podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR“/ správca úpadcu Mgr. Bohdana
Machajová, Františkánske námestie 7, 811 01 Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Bratislava I, sp. zn.: 3K/8/2016, JUDr. Barbora Hudeková ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na
predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovnú hnuteľnú vec:
-Hnuteľná vec: Osobné motorové vozidlo Mazda 323, EVČ: BA 854 EB, rok výroby 2000, zapísané v súpise
podstaty pod číslom 1 (súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 127/2016 zo dňa 01.07.2016 pod K015489),
-podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t.č. 0904
557 344,
-lehota maximálne 10 pracovných dní na podávanie ponúk od zverejnenia v Obchodnom vestníku,
-na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať,
-záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením „predaj –
neotvárať – hnuteľná vec“,
-ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej odplaty za predaj hnuteľnej veci, identifikačné údaje záujemcu, spôsob
uhradenia odplaty a kontakt na záujemcu,
-prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou,
-podmienkou prevodu majetku je úhrada odplaty najneskôr pri podpise zmluvy o predaji hnuteľnej veci
-úspešný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu o predaji hnuteľnej veci do 10 pracovných dní od udelenia súhlasu
veriteľského výboru s uzavretím kúpnej zmluvy
JUDr. Barbora Hudeková, správca.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K023751
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
Spisová značka správcovského spisu: 27K/13/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/13/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Názov a forma vkladu: vklad peňažnej hotovosti úpadcu na konkurzný bankový účet
Číslo účtu IBAN: SK74 1100 0000 0029 3112 7906;
Zostatková suma: 1.000,00; mena: EUR;
Banka (alebo iná inštitúcia): Tatra banka, a.s..;
Súpisová hodnota majetku: 1.000,00 EUR
Poznámka: majetok patriaci do BSM

Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Názov a forma vkladu: pohľadávka z bežného účtu
Číslo účtu IBAN: SK61 7500 0000 0040 2325 5338;
Zostatková suma: 3,68; mena: EUR;
Banka (alebo iná inštitúcia): Československá obchodná banka, a.s..;
Súpisová hodnota majetku: 3,68 EUR
Poznámka: majetok patriaci do BSM

Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Osobné motorové vozidlo Škoda Fabia 6Y;
Dátum 1. evidencie v SR: 27.06.2005;
Farba: strieborná metalíza svetlá;
Druh paliva: BA 95;
VIN: TMBPW16Y054339230;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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EČV: NR097DB;
Stav opotrebovanosti: primerané bežnému opotrebovaniu vekom a najazdenými km, pojazdné;
Evidenčný vlastník vozidla: manželka úpadcu
Súpisová hodnota majetku: 1.800,- EUR
Poznámka: majetok patriaci do BSM

Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 08/2016.
Súpisová hodnota majetku a mena: 89,26 EUR

V Nitre, dňa 12.10.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca

K023752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BROKAT MEDIA s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 875 409
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/13/2015/S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/13/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o výsledku verejného ponukového konania:
V I. kole ponukového konania zverejnenom v OV č. 183/2016 zo dňa 23.09.2016 na predaj súboru pohľadávok,
zaradených do všeobecnej podstaty úpadcu, nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
I. kolo ponukového konania bolo neúspešné.

Banská Bystrica 07.10.2016
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K023753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGREL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojnícka 14, 080 06 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 335 151
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2016 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii

sp. zn. 2R/1/2016
Dlžník:

AGREL s.r.o.
sídlo: Strojnícka 14, 080 06 Prešov
IČO: 36 335 151

dátum konania:

10.10.2016

miesto konania:

SEDLACKO & PARTNERS, s.r.o., Štefánikova 8, Bratislava

čas konania:

14,00 hod.

Prítomní:

Sberbank Slovensko, a.s., predseda veriteľského výboru
Oľga Chorvátová, člen veriteľského výboru
TEAM 2000 Trading, s.r.o., člen veriteľského výboru
AGREL s.r.o., dlžník

Mgr. Bc. Marek Figura, správca

Program:
rozhodovanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom
podľa § 144 ods. 1 ZKR

Predseda veriteľského výboru na úvod konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade so
zákonom, na toto zasadnutie sa dostavili traja jeho členovia a veriteľský výbor je tak v zmysle § 128 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný. Na veriteľskom výbore vystúpil predseda veriteľského výboru, ktorý vzniesol určité výhrady
k zneniu reštrukturalizačného plánu. Predseda veriteľského výboru následne vyzval členov veriteľského výboru, aby
sa hlasovaním vyjadrili, či súhlasia s vrátením záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu späť dlžníkovi
s lehotou v trvaní 15 dní na jeho opätovné predloženie veriteľskému výboru na schválenie.

Hlasovanie:
za:

3 hlasy (Sberbank Slovensko, a.s., Oľga Chorvátová, TEAM 2000 Trading, s.r.o.)

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

0 hlasov

zdržal sa:

0 hlasov

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.10.2016

Bolo prijaté uznesenie:

„Veriteľský výbor vracia dlžníkov záverečný návrh reštrukturalizačného plánu späť na prepracovanie.
Veriteľský výbor určuje dlžníkovi lehotu 15 dní na opätovné predloženie prepracovaného záverečného
návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru na schválenie.“.

Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 14,30 hod..

V Bratislave 10. októbra 2016

Sberbank Slovensko, a.s.
v z.
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M., konateľ

K023754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BROKAT MEDIA s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 875 409
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/13/2015/S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/13/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania

JUDr. Daniel Janšo, Horná 2, Banská Bystrica 97401, S 1500, správca konkurznej podstaty úpadcu:
BROKAT MEDIA s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO:46875409, č.k. 2R/13/2015 OS
Banská Bystrica, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu –veriteľského výboru zo dňa 12.09.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Banská Bystrica, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu –veriteľského výboru zo dňa 12.09.2016
vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
II. kolo Verejného ponukového konania
na predaj súpisových položiek zaradených do všeobecnej podstaty, pohľadávok :
Dlžník

Sídlo

Rok vzniku

Súpisová hodnota

Ricardo Pimentel

Castillo 5 de Mayo 147, Ciudad de Mexico

2014

960,00 €

Ricardo Pimentel

Castillo 5 de Mayo 147, Ciudad de Mexico

2014

960,00 €

Sándor – Huba Balázs

Str. Cugir 8A ap. 10, Mun. Tirgu

2014

90,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

62 000,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

271 150,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

79 475,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

378 675,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

1 636 250,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

79 475,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

79 475,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

63 580,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

619 905,00 €

Predmet ponukového konania bol zverejnený v súpise majetku v Obchodnom vestníku SR č. OV 41/2016 zo dňa
01.03.2016.
Podmienky:
1. Záujemcovia doručia záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „KONKURZ BROKAT MEDIA – ZÁVÄZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Daniel Janšo, Horná 2,
974 01 Banská Bystrica, v lehote 10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení Verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.
2. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk Správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Jednotlivé
pohľadávky nie je možné speňažiť samostatne, predmetom ponukového konania je výlučne súbor pohľadávok.
3. Ponuka musí obsahovať: a) Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom, b) výšku ponúkanej
kúpnej ceny a spôsob jej uhradenia.
4. Jediným kritériom na prijatie ponuky bude výška a splatnosť ponúknutej kúpnej ceny, pričom ponúknutá cena
nesmie byť nižšia ako 30% súpisovej hodnoty pohľadávok.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
6. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 3 pracovných dní od
skončenia lehoty na doručovanie ponúk. Správca vyhodnotí ponuky spolu s členmi VV do piatich pracovných dní
odo dňa otvorenia obálok. Kúpnu cenu je povinný úspešný záujemca uhradiť pred podpisom kúpnej zmluvy.
7. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na tel. č.: 0903 802 199, 0911 802 199, príp. cez
e-mail: reallux@reallux.sk.

JUDr. Daniel Janšo, správca, v.r.
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K023755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGREL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojnícka 14, 080 06 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 335 151
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2016 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii

sp. zn. 2R/1/2016
Dlžník:

AGREL s.r.o.
sídlo: Strojnícka 14, 080 06 Prešov
IČO: 36 335 151

dátum konania:

10.10.2016

miesto konania:

SEDLACKO & PARTNERS, s.r.o., Štefánikova 8, Bratislava

čas konania:

15,00 hod.

Prítomní:

Sberbank Slovensko, a.s., predseda veriteľského výboru
Oľga Chorvátová, člen veriteľského výboru
TEAM 2000 Trading, s.r.o., člen veriteľského výboru
AGREL s.r.o., dlžník
Mgr. Bc. Marek Figura, správca
Program:
schvaľovanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom
podľa § 144 ods. 1 ZKR

Predseda veriteľského výboru konštatoval, že dlžník predložil veriteľskému výboru prepracovaný reštrukturalizačný
plán podľa pripomienok veriteľského výboru, pričom členovia veriteľského výboru sa s jeho obsahom v celom
rozsahu oboznámili pred zasadnutím veriteľského výboru. Zároveň konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru
bolo zvolané v súlade so zákonom, na toto zasadnutie sa dostavili traja jeho členovia a veriteľský výbor je tak
v zmysle § 128 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný. Predseda veriteľského výboru vyzval členov veriteľského výboru,
aby sa hlasovaním vyjadrili, či súhlasia s prijatím uznesenia: „Veriteľský výbor záverečný návrh reštrukturalizačného
plánu schvaľuje a odporúča, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať o jeho schválení za jeho prijatie hlasovali,
pričom žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.“.

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

3 hlasy (Sberbank Slovensko, a.s., Oľga Chorvátová, TEAM 2000 Trading, s.r.o.)

proti:

0 hlasov

zdržal sa:

0 hlasov

Bolo prijaté uznesenie:
„Veriteľský výbor záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje a odporúča, aby účastníci plánu
oprávnení hlasovať o jeho schválení za jeho prijatie hlasovali, pričom žiada správcu o zvolanie
schvaľovacej schôdze.“.

Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 15,15 hod.

V Bratislave 10. októbra 2016

Sberbank Slovensko, a.s.
v z.
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M., konateľ

K023756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INFOTEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 14, 917 01 Trnava 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 469 940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Floriš
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/27/2016 S142
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/27/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Alexander Floriš, správca úpadcu: INFOTEST s.r.o., so sídlom Pekárska 14, 917 01 Trnava, IČO: 46 469 940,
týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení oznamujeme veriteľom, že môžu skladať
kaucie na bankový účet vedený v ČSOB, a.s., pobočka Trnava, IBAN: SK81 7500 0000 0040 2384 2022.
V Trnave dňa 12.10.2016
JUDr. Alexander Floriš, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K023757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGREL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojnícka 14, 080 06 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 335 151
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2016 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Bc. Marek Figura, reštrukturalizačný správca dlžníka AGREL s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Strojnícka 14,
080 06 Prešov, IČO: 36 335 151, reštrukturalizačné konanie vedené na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.
2R/1/2016 týmto v súlade s ustanovením § 146 ZKR zvoláva schvaľovaciu schôdzu na deň 07.11.2016
(pondelok) o 13.30 hod., ktorá sa uskutoční v konferenčnej sále budovy na adrese Exnárova č. 36 (bývalý
"Odevák") v Prešove. Prezentácia veriteľov začne o 13.00 hod.
Predmet rokovania schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Rozprava k návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka
3. Hlasovanie o prijatí plánu
4. Záver
Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi veriteľov má každý účastník reštrukturalizačného plánu dlžníka. Pri
prezentácii je potrebné sa preukázať dokladom totožnosti/výpisom z Obchodného registra SR. Zástupcovia veriteľov
sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou v prípade fyzických osôb, resp. plnou mocou, dokladom
totožnosti a výpisom z Obchodného registra SR v prípade právnických osôb. Plná moc na zastupovanie na
schvaľovacej schôdzi dlžníka musí obsahovať úradne osvedčený podpis splnomocniteľa.
Správca oznamuje veriteľom, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 10.10.2016 záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu schválil uznesením prijatým jednohlasne, a súčasne odporučil, aby účastníci plánu
oprávnení hlasovať o schválení plánu hlasovali za jeho prijatie. Veriteľský výbor rovnakým uznesením požiadal
správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.
S obsahom plánu sa veritelia môžu oboznámiť v kancelárii správcu na adrese Puškinova 16, 080 01 Prešov, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť na t. č. 0917/664 777 alebo
e-mailom na adrese: figura@figuralegal.sk.

V Prešove, dňa 12.10.2016
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K023758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Macek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 424/9, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/16/2016 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/16/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Do zoznamu pohľadávok bola zapísaná táto pohľadávka uplatnená prihláškou doručenou správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava.
Prihlásená suma: 19,65 EUR.

Mgr. Janette Adamcová, správca

K023759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávky veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO:
36 284 83, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1 zapísané do
zoznamu pohľadávok pod por. č. 216/1 a por. č. 216/2: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 110,04 Eur,
pohľadávka č. 2 v celkovej výške 2,04 Eur;
2. pohľadávka veriteľa SYNOT TIP, a.s., so sídlom Továrenská štvrť 1467/24, 059 51 Poprad - Matejovce,
prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1 zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod por. č. 217: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.129,18 Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K023760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavel Koščo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bašťovanského 881/13, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/32/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/32/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 20
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Dlžník: PHP House, s.r.o
Právny titul: zrážky z príjmu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
08/2016
Súpisová hodnota majetku: 69,64 EUR
Dátum zapísania: 30.09.2016
Ing. Iveta Beslerová

K023761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakub Klema
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 487/29, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/77/2015 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/77/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Záväzný pokyn na speňaženie súboru hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
v konkurznom konaní sp. zn. 26 K 77/2015 vedenom na majetok úpadcu Jakub Klema, nar. 29.11.1993,
bytom Železiarenská 487/29, Košice-Šaca
Zástupca veriteľov Consuer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, v konkurznom konaní sp.
zn. 26 K 77/2015 vedenom na majetok úpadcu Jakub Klema, nar. 29.11.1993, bytom Železiarenská 487/29,
Košice-Šaca, ukladá správcovi podstaty záväzný pokyn na speňaženie hnuteľného majetku, a to súboru hnuteľných
vecí zaradených do všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 58/2016 zo dňa
24.03.2016 pod K006600 v nasledovnom znení:
Správcovi sa záväzne ukladá vykonať speňažovanie formou ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR,
v ktorom sa hnuteľný majetok tvoriaci všeobecnú podstatu bude speňažovať ako súbor hnuteľných vecí,
pozostávajúci zo všetkých hnuteľných vecí zapísaných v súpise majetku patriacich do všeobecnej podstaty.
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Najnižšia suma cenovej ponuky v I. kole bude stanovená minimálne za 100% súpisovej hodnoty majetku, v II. kole
za najvyššiu ponuku, ktorá môže byť nižšia ako cena uvedená v súpise manjetku, minimálne však 70% z ceny
uvedenej v súpise majetku, v III. kole za najvyššiu ponuku, ktorá môže byť nižšia ako cena uvedená v súpise
majetku, minimálne však 50% z ceny uvedenej v súpise majetku, v IV. kole za najvyššiu ponuku bez obmedzenia
minimálnej ceny a aj jednotlivo.
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Oznam o ponukovom konaní správca zverejní v Obchodnom vestníku SR, v prípade motorového vozidla na
inzertných serveroch www.autobazar.eu a www.autovia.sk
2. Záujemcovia doručia správcovi svoje cenové ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ sp. zn. 26K/77/2015-NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia
oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku do 15.00 hod na adresu JUDr. Oľga
Kmeťová, Mlynská 27, 040 01 Košice.
3. Písomná ponuka musí obsahovať označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný
s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, aktuálny výpis z obchodného
registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden
mesiac), u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, doklad preukazujúci
zaplatenie preddavku na kúpnu cenu, oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia preddavku.
4. Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 50% z ponúkanej
ceny na účet správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. č. SK7709000000005110917365. Preddavok
musí byť pripísaný na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Podmienky ponukového konania sú k dispozícii u správcu.
5. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Jediným kritériom je výška ponúknutej kúpnej ceny. O výsledkoch ponukového
konania správca spíše úradný záznam. Správcom vyhodnotený predaj podlieha schváleniu zástupcu
veriteľov ako príslušného orgánu.
6. V prípade, ak predložená ponuka nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok na záujemcu,
na predloženú ponuku sa v rámci verejného ponukového konania nebude prihliadať.
7. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu; ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk,
v takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten účastník, ktorý v správcom určenej lehote
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
8. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
9. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote
do 10 dní odo dňa schválenia vyhodnotenia ponukového konania zástupcom veriteľov.
10. Správca má nárok voči účastníkovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný účastník ponukového konania
a ktorý odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu alebo nezaplatí zostatok kúpnej ceny riadne a včas podľa pokynu
správcu, na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR; na úhradu tejto zmluvnej pokuty je správca
oprávnený započítať v príslušnej výške preddavok na kúpnu cenu zložený záujemcom na účet správcu.
11. Bližšie informácie je možné poskytnúť osobne, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č. 0903
367 203 alebo e-mailovej adrese kmetova.ak@gmail.com
Poprad, 26.9.2016
Consumer Finance Holding, a.s., zástupca veriteľov
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K023762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Gallová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Roháča 906/3, 971 01 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:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Danica Birošová, správca úpadcu: – Lenka Gallová, nar. 12.12.1988, bydlisko: J. Roháča 906/3, Prievidza
III. Necpaly, 971 01 , v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení , oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v ČSOB a.s., číslo účtu:
4006916675/7500 , IBAN: SK87 7500 0000 0040 0691 6675, SWIFT/BIC: CEKOSKBX . 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.

V Trenčíne, 12.10.2016

JUDr. Danica Birošová – správca

K023763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta AGAIOVÁ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brižitská 36/2217, 841 01 Bratislava - Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 138 922
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/30/2015 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/30/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu Iveta AGAIOVÁ
Monika Martonová, správca pre konkurzné konanie úpadcu – Iveta AGAIOVÁ, IČO: 30 138 922, s miestom trvalého
pobytu: Brižitská 2217/36, 841 01 Bratislava - Dúbravka v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom
Bratislava I pod sp. zn. 8K/30/2015 v súlade s ustanovením § 81 ods. 2 ZKR na základe a po udelení súhlasu
príslušného orgánu podľa ustanovenia § 81 ods. 1 ZKR oznamuje, že dňa 11. októbra 2016 vylúčila zo súpisu
všeobecnej podstaty úpadcu Iveta AGAIOVÁ majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty uvedeného
úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku 1/2016 vydanom dňa 04.01.2016 pod zložkou K000029
označený ako:
Typ súpisovej položky majetku: CENNÝ PAPIER
Druh: akcia kmeňová
Forma: na meno
Podoba: zaknihovaný
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Mena: SKK
Nominálna hodnota: 1.000,00 SKK (33,193919 EUR)
ISIN: SK1110000090
Dátum vydania emisie: 04.11.1993
Percentuálny podiel z emisie: 0,003
Emitent: Investičný fond KARPATY, a.s. v likvidácii (v súčasnosti s obchodným menom: IFK a.s.), so sídlom:
Čajakova 28, 831 01 Bratislava, IČO: 30 866 111, obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vlož.č:
269/B
Počet: 10 kusov
Deň zaradenia/deň zápisu: 28.12.2015/28.12.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 331,94 Eur
Deň vylúčenia: 11.10.2016
Dôvod vylúčenia: náklady na speňaženie by prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.

V Bratislave, dňa 12. októbra 2016
Monika Martonová, správca úpadcu Iveta AGAIOVÁ

K023764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eunika Harbuľáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Murgaša 1322/21, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.6.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Trieda SNP 42, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/1/2014 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/1/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty.

V konkurznej veci úpadcu: Eunika Harbuľáková, nar. 02.06.1972, J.Murgaša 1322/21, 071 01 Michalovce,
vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26K/1/2014, správca úpadcu JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., v
súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do oddelenej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej
podstaty.
Veriteľský výbor /zástupca veriteľov/, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
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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. Nahliadnutie do zoznamu pohľadávok je potrebné si
vopred dohodnúť e- mailom na adrese: grendel@grendel.sk
Košice 13.10.2016
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
správca
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