Obchodný vestník 245/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.12.2016

K028898
Spisová značka: 8K/38/2015

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marek Weizer, nar. 04.12.1984,
trvale bydliskom Námestie Hraničiarov č. 2581/4A, 851 03 Bratislava, t. č. v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica,
správcom ktorého Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S
1535, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Marek Weizer, nar. 04.12.1984, trvale bydliskom Námestie Hraničiarov č.
2581/4A, 851 03 Bratislava, t. č. v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica, zrušuje po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.12.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K028899
Spisová značka: 3K/12/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľov - veriteľa: 1/ LBG palác Poprad s.r.o., Pribinova 25, 811 09
Bratislava, IČO: 44 351 038, právne zast.: Mgr. Petra Jurčová, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, 2/ MODIFIN spol. s
r.o., Tilgnerova 16, 841 05 Bratislava, IČO: 35721260, o návrhu na pristúpenie veriteľa: Ručiteľ s.r.o., Agátová 22,
841 01 Bratislava, IČO: 46 745 556, právne zast.: Mgr. Petra Jurčová, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, do konania na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Hraničná 12, 821
05 Bratislava, IČO: 35 740 655 právne zast.: Juraj Gajdošík, advokát, Miletičova 23, 821 09 Bratislava
rozhodol
Súd pripúšťa pristúpenie veriteľa: Ručiteľ s.r.o., Agátová 22, 841 01 Bratislava, IČO: 46 745 556, do konkurzného
konania na majetok dlžníka: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Hraničná 12, 821 05
Bratislava, IČO: 35 740 655, vedeného pod sp. zn. 3K/12/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 14.12.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K028900
Spisová značka: 4K/33/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tatra Trade Corporation, s.r.o., so
sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 36 479 705, správcom ktorého je: JUDr. Veronika Kubriková, PhD.,
so sídlom kancelárie Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, značka správcu S1587, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu pre nedostatok majetku,
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: Tatra Trade Corporation, s.r.o., so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO:
36 479 705, zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd správcovi:
Veronika
Kubriková,
PhD.,
sozákona
sídlom
kancelárie
100/A,
831 04
Vydáva
MinisterstvoJUDr.
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa
č. 200/2011
Z. z.Vajnorská
o Obchodnom
vestníku
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Bratislava, značka správcu
S1587,
odmenu
z výťažku
nepriznáva.
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Súd konkurz na majetok úpadcu: Tatra Trade Corporation, s.r.o., so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO:
36 479 705, zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd správcovi: JUDr. Veronika Kubriková, PhD., so sídlom kancelárie Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, značka správcu S1587, odmenu z výťažku nepriznáva.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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 13.12.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K028901
Spisová značka: 2K/54/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Trubostav spol. s.r.o., Ružová
dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 31 321 399, správcom ktorého je: Ing. Tomáš Antonič, so sídlom kancelárie
Kominárska 2, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 1257, o návrhu na odvolanie správcu z funkcie správcu
rozhodol
Súd odvoláva Ing. Tomáš Antonič, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 1257 z
funkcie správcu úpadcu: Trubostav spol. s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 31 321 399.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 16.12.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K028902
Spisová značka: 2K/42/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BAREAS, a.s., so sídlom
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 35 791 306, správcom ktorého je: Mgr. Peter Podolský, so sídlom kancelárie
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1230, o návrhu na odvolanie správcu z funkcie správcu

rozhodol
Súd odvoláva Mgr. Peter Podolský, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, značka správcu: S
1230 z funkcie správcu úpadcu: BAREAS, a.s., so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 35 791 306.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 16.12.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K028903
Spisová značka: 4K/58/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TITOL, s.r.o., so sídlom Roľnícka
116, 831 07 Bratislava, IČO: 36 781 274, správcom ktorého je: Ing. Eduard Hyránek, PhD., so sídlom kancelárie
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava, značka správcu S1224, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Ing. Eduard Hyránek, PhD., so sídlom kancelárie Stromová 9/A, 831 01
Bratislava, značka správcu S1224, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov
vo výške 4 929,09 €.
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 13.12.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K028904
Spisová značka: 4K/58/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TITOL, s.r.o., so sídlom Roľnícka
116, 831 07 Bratislava, IČO: 36 781 274, správcom ktorého je: Ing. Eduard Hyránek, PhD., so sídlom kancelárie
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava, značka správcu S1224, o výmene správcu na prvej schôdzi veriteľov,
rozhodol

Súd o d v o l á v a : Ing. Eduard Hyránek, PhD., so sídlom kancelárie Stromová 9/A, 831 01 Bratislava,
značka správcu S1224, z funkcie správcu úpadcu: TITOL, s.r.o., so sídlom Roľnícka 116, 831 07 Bratislava, IČO: 36
781 274.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: TITOL, s.r.o., so sídlom Roľnícka 116, 831 07
Bratislava, IČO: 36 781 274: LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, IČO: 47 245
913, značka správcu S1636.
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 14.12.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K028905
Spisová značka: 4K/57/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: TLD, s.r.o., so sídlom Bajkalská 25A, 825 03
Bratislava, IČO: 36 378 020, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HIROS, s.r.o., so sídlom
Andrusovova 9B, 851 01 Bratislava, IČO: 35 805 404,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: HIROS, s.r.o., so sídlom Andrusovova 9B, 851 01 Bratislava, IČO: 35
805 404.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 16.12.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K028906
Spisová značka: 2K/24/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Erika Futáková, nar. 11. 08.
1975, bytom 965 01 Žiar nad Hronom, SNP 579/105, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Mário Keleti, so
sídlom kancelárie 981 01 Hnúšťa, Hlavná 36, o návrhu na vstup nového veriteľa do konkurzného konania namiesto
pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - JUDr. Richarda Hulína, nar. 20. 11. 1973, bytom Hurbanova 1582/20, 911 01
Trenčín do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Aquadol, s. r. o., so sídlom Velehradská 33, 821 08
Bratislava, IČO: 36 740 101 v rozsahu prihlásenej pohľadávky v celkovej výške 43.939,49 eura, zapísanej v
konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 2.
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - JUDr. Richarda Hulína, nar. 20. 11. 1973, bytom Hurbanova 1582/20, 911 01
Trenčín do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - SYNDICATE s. r. o., so sídlom Velehradská 33, 821
08 Bratislava, IČO:
36 869 155 v rozsahu prihlásenej pohľadávky v celkovej výške 43.939,49 eura,
zapísanej v konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 7.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
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)

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

Deň vydania: 22.12.2016

Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.12.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K028907
Spisová značka: 2K/5/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Anna Kamasová, nar. 23. 11.
1961, bytom 960 01 Zvolen, A. Hlinku 2568/39, správcom konkurznej podstaty ktorého je Reštrukturalizácie a
konkurzy RS, v. o. s. , so sídlom kancelárie 979 01 Rimavská Sobota, Hlavné námestie 13, uznesením č. k. 2K
5/2014 - 237 zo dňa 21. 11. 2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 13. 12. 2016
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.12.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K028908
Spisová značka: 26K/43/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, IČO: 31 320 155 proti dlžníkovi: AUTO - IMPEX KOŠICE spol. s r.o., so sídlom Červený rak 3073/9, 040
01 Košice -Juh, IČO: 47 028 866, právne zastúpený: Advokátska kancelária SELTON legal s.r.o., Medená 24, 811 02
Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
P r i p ú š ť a zmenu v osobe navrhovateľa tak, že do konania na miesto doterajšieho navrhovateľa vstupuje Milan
Trn, narodený: 28.06.1951, bytom Topoľova 13, 811 04 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 355 ods. 2 CSP, § 357 CSP) .
Okresný súd Košice I dňa 15.12.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K028909
Spisová značka: 26R/3/2016

Okresný súd Košice I vo veci reštrukturalizačného konania dlžníka: RECYCENTRUM, s.r.o., so sídlom Štúrova 27,
040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 767 182 o návrhu na rozhodnutie o prihliadaní na prihlášku takto
rozhodol
U r č u j e , že na podanie zo dňa 11.11.2016 označené číslom 104276676/2016, ktorým boli uplatnené pohľadávky
veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vo výške 12 045,26 EUR
pod poradovým číslom 1 a vo výške 3 570 EUR pod poradovým číslom 2 sa p r i h l i a d a ako na prihlášky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 15.12.2016
JUDr. Róbert Zsiga, 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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K028910
Spisová značka: 26R/3/2016

Okresný súd Košice I vo veci reštrukturalizačného konania dlžníka: RECYCENTRUM, s.r.o., so sídlom Štúrova 27,
040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 767 182 o návrhu na rozhodnutie o prihliadaní na prihlášku takto
rozhodol
U r č u j e , že na podanie zo dňa 07.11.2016, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: EKOSERVIS
SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 31 714 030, v súhrnnej výške 56 224,87
EUR sa p r i h l i a d a ako na súhrnnú prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 15.12.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K028911
Spisová značka: 31K/62/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, IČO: 45869464, proti dlžníkovi: Ľubomír Suchý, narodený: 16.02.1965, trvale bytom: Uralská 1493/14, 040
12 Košice o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto

rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1565, odmenu vo výške 199,16 EUR vrátane DPH.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1565, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 284,72 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: HMG Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie: Alžbetina 41, 040 01 Košice, zn. správcu: S1565 odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu vo
výške 483,88 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19 - 224/2015, do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 15.12.2016
JUDr. Július Tóth,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K028912
Spisová značka: 26K/14/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: MUDr. Július Kazimír, nar.
10.05.1953, bytom Čermeľské prielohy 1386/7, 040 01 Košice o návrhu správcu podstaty: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, S1436 na rozhodnutie o
námietkach voči návrhu konečného rozvrhu výťažku pre zabezpečeného veriteľa zo dňa 13.05.2016 takto
rozhodol
Z a m i e t a námietky zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48,
832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 proti návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho
oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa zo dňa 13.05.2016 vo veci úpadcu: MUDr. Július Kazimír, nar.
10.05.1953, bytom Čermeľské prielohy 1386/7, 040 01 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 16.12.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K028913
Spisová značka: 26K/50/2015

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Toplimo s.r.o., so sídlom Podnikateľská 5,
040 17 Košice, IČO: 36 753 351 o návrhu navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska č. 5, 851
02 Bratislava, IČO: 35 724 803, právne zastúpená: Tomaš Kušnír, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom
Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO: 36 316 843 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so
sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, na navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so
sídlom: Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, vedenej v zozname pohľadávok pod č. 138.
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 má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) 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 (§ 363 CSP).

Okresný súd Košice I dňa 16.12.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K028914
Spisová značka: 26K/50/2015

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Toplimo s.r.o., so sídlom Podnikateľská 5,
040 17 Košice, IČO: 36 753 351 o návrhu správcu podstaty: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie Štúrova 19, 040
01 Košice, značka správcu: S1424 na priznanie paušálnej odmeny 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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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Toplimo s.r.o., so sídlom Podnikateľská 5,
040 17 Košice, IČO: 36 753 351 o návrhu správcu podstaty: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie Štúrova 19, 040
01 Košice, značka správcu: S1424 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto

rozhodol

P r i z n á v a správcovi podstaty: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie Štúrova 19, 040 01 Košice, značka
správcu: S1424 paušálnu odmenu vo výške 2 323,57 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 16.12.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K028915
Spisová značka: 26K/28/2014

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Maroš Tudja, s miestom podnikania
Okružná 1297/54, Michalovce, IČO: 34 561 251 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Erika Šimová, so sídlom kancelárie Čajakova 5, 040
01 Košice, zn. správcu: S1329, nespotrebovanú časť preddavku v sume 1 398,57 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1 398,57 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 29.05.2014 pod položkou denníka D19 - 60/2014 správcovi podstaty, JUDr.
Erika Šimová, so sídlom kancelárie Čajakova 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1329 na účet IBAN: SK37 0900 0000
0050 6586 7599, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 16.12.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K028916
Spisová značka: 32K/36/2016
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky- dlžníčky: Mária Hegedüsová, nar. 23.4.1965, bytom Mierová 651,
946 01 Kameničná, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku: Mária Hegedüsová, nar. 23.4.1965, bytom Mierová
651, 946 01 Kameničná, uznesením č.k. 32K/36/2016-134 zo dňa 18.11.2016 zastavil konkurzné konanie na dlžníka
Mária Hegedüsová, nar. 23.4.1965, bytom Mierová 651, 946 01 Kameničná, pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.12.2016.
Okresný súd Nitra dňa 16.12.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K028917
Spisová značka: 31K/38/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : Margita Dudášová, nar. 10.9.1967,
bytom Kvetná 2545/30, 947 01 Hurbanovo, osoba podnikajúca pod obchodným menom Margita Dudášová, IČO:
0037257, s miestom podnikania Mühlgasse 13, 2320 Schwechat, Rakúsko, ktorého správcom je Konkurzná a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Reštrukturalizačná, v.o.s.
so sídlom
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Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : Margita Dudášová, nar. 10.9.1967,
bytom Kvetná 2545/30, 947 01 Hurbanovo, osoba podnikajúca pod obchodným menom Margita Dudášová, IČO:
0037257, s miestom podnikania Mühlgasse 13, 2320 Schwechat, Rakúsko, ktorého správcom je Konkurzná a
Reštrukturalizačná, v.o.s. so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.P r i z n á v a správcovi: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s. so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra,
S1629, paušálnu odmenu v sume 5 576,58 eura.
II.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s. so
sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, S1629, paušálnu odmenu v sume 663,88 eura zo zloženého preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 80/2016 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 15.12.2016
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K028918
Spisová značka: 31K/38/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : Margita Dudášová, nar. 10.9.1967,
bytom Kvetná 2545/30, 947 01 Hurbanovo, osoba podnikajúca pod obchodným menom Margita Dudášová, IČO:
0037257, s miestom podnikania Mühlgasse 13, 2320 Schwechat, Rakúsko, ktorého správcom je Konkurzná a
Reštrukturalizačná, v.o.s. so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, o otvorení malého konkurzu, takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením 31K/38/2016-45 zo dňa 31.8.2016 na majetok dlžníka Margita Dudášová,
nar. 10.9.1967, bytom Kvetná 2545/30, 947 01 Hurbanovo, osoba podnikajúca pod obchodným menom Margita
Dudášová, IČO: 0037257, s miestom podnikania Mühlgasse 13, 2320 Schwechat, Rakúsko, z a m a l ý .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd
Nitra.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.12.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K028919
Spisová značka: 27K/24/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Ďurčová, nar. 21.07.1983, bytom Demandice č. 445, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Jana Ďurčová, nar. 21.07.1983, bytom Demandice č. 445, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: Jana Ďurčová, nar. 21.07.1983, bytom Demandice č. 445.
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

9

Obchodný vestník 245/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.12.2016

Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: Jana Ďurčová, nar. 21.07.1983, bytom Demandice č. 445.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 15.12.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K028920
Spisová značka: 32NcKR/10/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Ing. Juraj Korbel, nar. 14.3.1982, bytom Gazdovská
ulica 2697/17, 945 05 Komárno, ktorého správcom je Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie Mariánska 6, 949 01
Nitra, o určení odmeny správcu v konaní o oddlžení, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi Ing. Ladislavovi Bódimu, so sídlom kancelárie Mariánska 6, 949 01 Nitra, odmenu v
konaní o oddlžení vo výške 398,33 eura za prvý skúšobný rok.
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 15.12.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K028921
Spisová značka: 31K/47/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ján Remenár, nar. 20.11.1956, bytom 956 05 Nitrianska
Blatnica č. 7, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Ján Remenár, nar. 20.11.1956, bytom 956 05 Nitrianska
Blatnica č. 7, takto
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Ján Remenár, nar. 20.11.1956, bytom 956 05 Nitrianska Blatnica č. 7, predbežného
správcu Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
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 16.12.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K028922
Spisová značka: 2K/35/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Zdeno Koky, nar.
17.11.1979, trvale bytom Filická 77/21, 058 01 Gánovce - časť Filice, podnikajúci pod obchodným menom Zdeno
Koky - VANSTAV, s miestom podnikania Filická 77/21, 058 01 Gánovce - časť Filice, IČO: 40 326 802, 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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DeňPrešov,
vydania: 22.12.2016
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Zdeno Koky, nar.
17.11.1979, trvale bytom Filická 77/21, 058 01 Gánovce - časť Filice, podnikajúci pod obchodným menom Zdeno
Koky - VANSTAV, s miestom podnikania Filická 77/21, 058 01 Gánovce - časť Filice, IČO: 40 326 802, takto
rozhodol
konkurzné konanie na majetok dlžníka: Zdeno Koky - VANSTAV, s miestom podnikania Filická 77/21, 058 01
Gánovce - časť Filice, IČO: 40 326 802 z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 15.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K028923
Spisová značka: 2K/71/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Šidlovský, nar.
10.11.1964, bytom Hviezdoslavova 107/16, 065 44 Plaveč, správcom ktorého je LawService Recovery, k.s., so
sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, IČO: 47 817 003, o návrhu EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724
803 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Jozef Šidlovský, nar. 10.11.1964, bytom Hviezdoslavova 107/16,
065 44 Plaveč, namiesto pôvodného veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynskí nivy 44/a, 825
11 Bratislava, IČO: 35 815 2564 v celom rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v
konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 1 v celkovej výške 248,93 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 16.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K028924
Spisová značka: 3K/21/2011
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RoTTeL, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Petrovanská 34, 080 01 Prešov, IČO: 36 490 270, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, rod. Gregová, so
sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov o návrhu VS Investment a.s., so sídlom Vojtecha Tvrdého
793/21, Žilina 010 01, IČO: 44 983 727 zo dňa 14.09.2016 na vstup do konkurzného konania, uznesením č. k
3K/21/2011-374 zo dňa 21.11.2016 p r i p u s t i l vstup VS Investment a.s., so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21,
Žilina 010 01, IČO: 44 983 727 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu RoTTeL, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Petrovanská 34, 080 01 Prešov, IČO: 36 490 270, namiesto pôvodného veriteľa RIGHT POWER, a.s., so sídlom
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina 010 01, IČO: 36 366 544 ( právny nástupca spoločnosti Komunal Energy, a.s., so
sídlom Kálov 4, 010 01 Žilina, IČO: 43 849 733 ) v rozsahu pohľadávky vo výške 34.575,13 EUR a pohľadávky vo
výške 9.934,82 EUR.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.12.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 245/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.12.2016

Okresný súd Prešov dňa 16.12.2016
JUDr. Daniela Baranová, sudca
K028925
Spisová značka: 2K/37/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: AUDIOTEC, s.r.o., so sídlom Račianska
155, 831 05 Bratislava, IČO: 35 812 168, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KG Export s.r.o., so
sídlom Štefánikova 992/45, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 122 781, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: KG Export s.r.o., so sídlom Štefánikova 992/45, 059 01 Spišská
Belá, IČO: 47 122 781,
ustanovuje správcu: Ing. Emil Čerevka, so sídlom kancelárie Štefánikova 17, 066 01 Humenné,
ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/37/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu má dlžník právo podať odvolanie. Odvolanie je potrebné podať do 15 dní odo dňa doručenia
uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Vydávakonkurzu
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej republiky
podľa zákona
č. 200/2011 Z. vestníku.
z. o Obchodnom
vestníku
Účinky vyhlásenia
nastávajú
zverejnením
tohto uznesenia
v Obchodnom
Za deň
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
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považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).

Proti tomuto uzneseniu má dlžník právo podať odvolanie. Odvolanie je potrebné podať do 15 dní odo dňa doručenia
uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Obchodný vestník 245/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 22.12.2016
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 16.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K028926
Spisová značka: 2K/49/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Tatra Clima, s.r.o., so sídlom Dlhé hony
4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 491 047, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti: Sport Project,
s.r.o., so sídlom Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad, IČO: 36 795 062, takto
rozhodol
Vyzýva navrhovateľa - veriteľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu
na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 2.12.2016, a to tak, že predloží:
1.
listiny v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) preukazujúce, že dlžník bol jedným z veriteľov
písomne vyzvaný na zaplatenie,
2.
doplnené prílohy doručí súdu v 2 rovnopisoch.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 2K/49/2016 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak tento zákon neustanovuje inak, 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 Prešov dňa 16.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K028927
Spisová značka: 1K/61/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BAUDWERK, a.s. v konkurze, so
sídlom Námestie požiarnikov 19, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 457 311, správcom ktorého je Mgr. Marián Lipa, so
sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s., so
sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 na jej vstup do konkurzného konania, uznesením 1K/61/2012289 zo dňa 13.06.2016 potvrdil prevod pohľadávky prihlásenej na Okresnom súde Prešov prihláškou pod por. č. 80
vo výške 89,85 eura, z pôvodného veriteľa Východoslovenská energetika Holding a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91
Košice, IČO: 36 211 222 na veriteľa Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO:
36 599 361.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Uznesenie nadobudlo aprávoplatnosť
dňa niektorých
07.07.2016
o zmene a doplnení
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s., so
sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 na jej vstup do konkurzného konania, uznesením 1K/61/2012289 zo dňa 13.06.2016 potvrdil prevod pohľadávky prihlásenej na Okresnom súde Prešov prihláškou pod por. č. 80
vo výške 89,85
eura,245/2016
z pôvodného veriteľa Východoslovenská
energetika Holding a.s., so sídlom
Mlynská 31,
042 91
Obchodný
vestník
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania:
22.12.2016
Košice, IČO: 36 211 222 na veriteľa Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO:
36 599 361.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.07.2016
Okresný súd Prešov dňa 16.12.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K028928
Spisová značka: 40NcKR/35/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Alena Luhová, nar. 20.09.1976, bytom Mládežnícka
1430/2, 020 01 Púchov o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Navrhovateľka Alena Luhová, nar. 20.09.1976, bytom Mládežnícka 1430/2, 020 01 Púchov, sa v y z ý v a , aby v
lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia opravila a doplnila neúplné podanie zo dňa 23.11.2016 označené ako
„Návrh na oddlženie“, ktoré bolo doručené tunajšiemu súdu dňa 24.11.2016 a je vedené pod sp. zn. 40NcKR/35/2016
nasledovne:
v návrhu je potrebné uviesť podrobné odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníčky vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov, t.j. akým spôsobom sa tento zámer bude snažiť dosiahnuť a
stručne opísať hlavné dôvody, pre ktoré sa dostala do nepriaznivej finančnej situácie,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu nadobudla nejaký majetok (napr. dedením, darom
a pod.) a tento riadne špecifikovať,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu vznikli navrhovateľke nové záväzky, v akej výšky,
voči ktorým veriteľom, z akého právneho dôvodu a pod.,
je potrebné upraviť návrh takým spôsobom, aby obsahoval rozsah uspokojenia veriteľov v období 3
rokov, a teda je potrebné presne špecifikovať sumu a zdroj peňažných prostriedkov, ktoré dlžníčka vždy na konci
každého skúšobného roka poskytne správcovi na čiastočné uspokojenie jej záväzkov,
v návrhu je tiež potrebné v prípade zmeny uviesť, navrhovateľkin aktuálny osobný stav
(slobodná/vydatá/rozvedená/vdova), počet a výšku vyživovacích povinností (ak vyživovacia povinnosť bola určená, či
si po vyhlásení konkurzu doposiaľ riadne plní vyživovaciu povinnosť), špecifikovať dosiahnuté vzdelanie
navrhovateľky a uviesť súčasný zdravotný stav
v návrhu je potrebné uviesť výšku nevyhnutných mesačných výdavkov a tieto podrobne opísať a
preukázať,
k návrhu je potrebné priložiť všetky listinné dôkazy preukazujúce tvrdenia navrhovateľky, a to najmä
potvrdenie o čistom príjme za posledný rok,
ak je to možné, je potrebné uviesť svoje telefónne číslo, resp. elektronickú adresu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
Okresný súd Trenčín dňa 15.12.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K028929
Spisová značka: 22R/1/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa dlžníka Ing. Dalibor Mičo - FINEX s miestom podnikania
Soblahovská 1113/51, 911 01 Trenčín, IČO 48210030 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka Ing. Dalibor
Mičo - FINEX s miestom podnikania Soblahovská 1113/51, 911 01 Trenčín, IČO 48210030, takto
rozhodol
I. Povoľuje sa reštrukturalizácia dlžníka Ing. Dalibor Mičo - FINEX s miestom podnikania Soblahovská 1113/51, 911
01 Trenčín, IČO 48210030.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie Ul. J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou S445.
III. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka Ing. Dalibor Mičo - FINEX s
miestom podnikania Soblahovská 1113/51, 911 01 Trenčín, IČO 48210030, 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.
IV. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v
jednom rovnopise
správcu. Za
deň povolenia
reštrukturalizácie
sa považuje
deňZ.nasledujúci
po zverejnení
Vydávau Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
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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.
IV. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v
jednom rovnopise u správcu. Za deň povolenia reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.
V. Určuje sa rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
-

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej
právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.),
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 5 000 eur, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych
úkonov dlžníka schválených správcom,
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky.
VI. Poučenie pre veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou
prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z.. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u
správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po
lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 zák. č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Podľa § 122 zák. č.
7/2005 Z.z. prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydliska alebo názov a sídlo
veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková
suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatní v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky
určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia
reštrukturalizácie Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka alebo Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu
na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa
pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
VII. Účastník reštrukturalizačného 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:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 15.12.2016
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K028930
Spisová značka: 38K/33/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Juraj Holý, nar. 08.08.1969, bytom
Niva 158/43, Trenčín, ktorého správcom je obchodná spoločnosť B.F.B. správcovská, v. o. s. so sídlom kancelárie
Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 832 006, značka správcu S1220, o návrhu obchodnej
spoločnosti EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803, práv. zast.
advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 36 613 843, na
vstup do konkurzného konania takto
rozhodol
Obchodná spoločnosť EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803 sa
vyzýva, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku odstránil neúplnosť
návrhu na vstup do konkurzného konania, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 14.11.2016 k sp. zn. 38K/33/2013
nasledovne:
je potrebné predložiť originál, resp. overenú fotokópiu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa
12.10.2016 uzavretej medzi postupcom Slovenský plynárenský priemysel, a. s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11
Bratislava, IČO 35 815 256 a postupníkom EOS KSI Slovensko, s. r. o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava,
IČO 35 724 803, na ktorej budú úradne osvedčené podpisy oboch zmluvných strán, resp. ich splnomocnených
zástupcov.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 16.12.2016
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K028931
Spisová značka: 22K/1/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľov - veriteľov 1) BONTE SK, s. r. o. so sídlom Hliníková 1208/29, 925
01 Vráble, IČO 36 853 593 a 2) Jozef Bíro, nar. 18.04.1982, trvale bytom Jarocká 397, 951 35 Veľké Zálužie,
podnikajúci pod obchodným menom ESO STAV Jozef Bíro so sídlom Jarocká 397, 951 35 Veľké Zálužie, IČO 43 054
242, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnej spoločnosti STANOX, s. r. o. so sídlom Hlavná
591/114, 911 05 Trenčín, IČO 47 246 430, 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.
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- 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.
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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 16.12.2016
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K028932
Spisová značka: 22K/1/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 22K/1/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa 1/
Hliníková 1208/29
925 01 Vráble
IČO 36 853 593
navrhovateľa 2/

BONTE SK, s. r. o.

ESO STAV Jozef Bíro
Jarocká 397
95135
Veľké Zálužie
IČO 43 054 242

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka
Hlavná 591/14
911 05 Trenčín
IČO 47 246 430

STANOX, s.r.o.

nariaďuje pojednávanie
na deň 20. februára 2017 o 09,30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 117, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
splnomocnenia.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte,
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Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 16.12.2016
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K028933
Spisová značka: 22K/1/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku : 22K/1/2016
Vo veci
navrhovateľa 1/
BONTE SK, s. r. o.
Hliníková 1208/29
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
925 01 VrábleVydáva Ministerstvo
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
IČO 36 853 593
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Vo veci
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navrhovateľa 1/
Hliníková 1208/29
925 01 Vráble
IČO 36 853 593

BONTE SK, s. r. o.

navrhovateľa 2/

ESO STAV Jozef Bíro
Jarocká 397
95135
Veľké Zálužie
IČO 43 054 242

proti dlžníkovi
Hlavná 591/14
911 05 Trenčín
IČO 47 246 430

Deň vydania: 22.12.2016

STANOX, s.r.o.

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie
na deň 20. februára 2017 o 09,30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 117, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka STANOX, s.r.o. a
to
veriteľ č. 1: BONTE SK, s.r.o.
veriteľ č. 2: ESO STAV Jozef Bíro
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla
predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 245/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.12.2016

Okresný súd Trenčín dňa 16.12.2016
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K028934
Spisová značka: 40NcKR/27/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/27/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka
Považská Bystrica

Milan Baláž, nar. 17.09.1969, bytom Sládkovičova 582/27, 017 01
nariaďuje pojednávanie

na deň 10.01.2017 o 9:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmene
niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
Podľa § a102
ods. a1,doplnení
2, 3 CSP
súd môže
uložiť
poriadkovú
pokutu
tomu, kto sťažuje postup konania

najmä tým, že
20
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,

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.
Obchodný
vestník
245/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 22.12.2016
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 15.12.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K028935
Spisová značka: 40NcKR/16/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/16/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Alexandra Mináriková, nar. 30.10.1970, bytom Halalovka 3371/65, Trenčín
nariaďuje pojednávanie

na deň 10.01.2017 o 9:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
nepriaznivého zdravotného
stavu.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti

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.
Obchodný vestník 245/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 22.12.2016
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 16.12.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K028936
Spisová značka: 25K/42/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Timea Garajová, nar. 05.06.1979, Paľovce 54,
925 92 Topoľnica, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Timea Garajová, nar. 05.06.1979, Paľovce 54, 925 92
Topoľnica.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie: Nám. 1. mája, 921 01
Piešťany.
Súd u k l a d á správcovi 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.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
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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konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Obchodný vestník 245/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 22.12.2016
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. 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.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
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).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
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sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.12.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K028937
Spisová značka: 23K/40/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: i Nano Tech Slovakia s.r.o., so sídlom
Coburgova 84, 917 02 Trnava, IČO: 45 620 539, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka číslo: 25751/T, právne zas.: Mgr. Oliver Zuzák, advokát, Mierové nám. 4, 924 01 Galanta, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: i Nano Tech Slovakia s.r.o., so sídlom Coburgova
84, 917 02 Trnava, IČO: 45 620 539.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.12.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K028938
Spisová značka: 25R/3/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: Dopravné stavby, a.s., so
sídlom Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 36 834 921, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10670/B, správcom ktorého je JUDr. Marián Dobiš, so sídlom
kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: URFA SK, s.r.o., so sídlom Drieňová 1H,
821 01 Bratislava, IČO: 48 007 501, na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: URFA SK, s.r.o., so sídlom Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 48 007
501, namiesto pôvodného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1,
140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, v rozsahu
pohľadávok v celkovej výške 518 682,59 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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501, namiesto pôvodného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1,
140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, v rozsahu
pohľadávok v celkovej výške 518 682,59 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.
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).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.12.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K028939
Spisová značka: 1K/19/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 1K/19/2016
PREDVOLANIE
Vo veci
dlžníka:
DOSA Slovakia, s.r.o., Dostojevského 12, 014 01 Bytča,
o návrh na vyhlásenie konkurzu

IČO: 36 412 678

predvolávame Vás na pojednávanie na deň 15. 2. 2017 o 9.00 hod.
na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
JUDr. Gabriela Bargelová
sudkyňa

V Žiline, dňa 16. 12. 2016
Za správnosť vyhotovenia: Jana Janušová

POUČENIE
Súd dlžníka ďalej poučuje, že pre doručenie predvolania na nariadený termín pojednávania sa
považuje za rozhodný dátum nasledujúci deň po zverejnení predvolania v Obchodnom vestníku podľa § 19 ods. 1
písm. a) bod 1 zákona č. 7/2005 Z.z., v spojení s § 199 ods. 4 a §199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z., a to bez ohľadu
na iné spôsoby jeho doručenia (napr. poštou).

Okresný súd Žilina dňa 16.12.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K028940
Spisová značka: 3K/15/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Jozef Švaňa, nar. 29.10.1959, bytom 023 31
Rudina č. 402, správcom ktorého je Mgr. Richard Koiš MBA, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01
Ružomberok, takto
rozhodol
Určuje správcovi Mgr. Richard Koiš MBA, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 16.12.2016
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník

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: 22.12.2016

K028941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prvá metropolitná s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kladnianska 20, 82105 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 961 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2014 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

78
1500€
1500€
-

1/1
21.11.2016
Fotoaparát-Nikon D300s,objektív-Nikon DX AF-S 18
200 mm ,blesk-Nikon SB-400
Kopčianska 10, Bratislava
Používané, dobrý stav
Príslušenstvo-brašna- Lowepro MikroTrekker 100,
obal, batérie, veci na čistenie

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na
zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

79
100€
100€
-

1/1
21.11.2016
DVD prehrávač SAMSUNG
HR755
Kopčianska 10, Bratislava
Používané, dobrý stav

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

80
80€
80€

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
21.11.2016
Historický
fotoaparát-FLEXARET
AUTOMAT, Meopta

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

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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Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Deň vydania: 22.12.2016
Kopčianska 10, Bratislava
1939-1970, Používané, dobrý stav
Príslušenstvo- kožený obal

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

81
90€
90€

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
21.11.2016
Pevný disk My Book- Western Digital, Mirror editiom
2TB model WD20000H2U-00
Kopčianska 10, Bratislava
Používané, dobrý stav, originálne balenie

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

82
70€
70€
-

1/1
21.11.2016
TOSHIBA toner do tlačiarne
T-FC34E-Y, žltý
Kopčianska 10, Bratislava
nové

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na
zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

83
200€
200€
-

1/1
21.11.2016
Sekonic
flash
master
L-358(blesk)
Kopčianska 10, Bratislava
Používané, dobrý stav
Príslušenstvo-obal

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,

84
10€
10€
-

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: 22.12.2016

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
21.11.2016
Externý box- Icy box IB-231StU
s USB portom
Kopčianska 10, Bratislava
Používané, dobrý stav

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

85
50€
50€
-

1/1
21.11.2016
Kompaktný prenosný DVB-T TV a prehrávač médii.
ICY BOX IB-MP102, s 3,5"" displejom
Kopčianska 10, Bratislava
Používané, dobrý stav

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

86
40€
40€
-

1/1
21.11.2016
Adaptér na pripojenie ďalších monitorov
EVGA UV Plus 39
Kopčianska 10, Bratislava
Zabalené, nové

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

87
20€
20€
-

1/1
21.11.2016
Počítač Asus Eee box PC azure
wave NE785H
Kopčianska 10, Bratislava
Používané, dobrý stav

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

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: 22.12.2016

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

88
70€
70€
-

1/1
21.11.2016
Toner Konica Minolta TN216Y
YELLOW (žltá)
Kopčianska 10, Bratislava
nové

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

89
70€
70€
-

1/1
21.11.2016
Toner Konica Minolta
CIANO (modrá)
Kopčianska 10, Bratislava
nové

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

TN216C

90
36€/kus
36€/kus
-

1/1
21.11.2016
2x Toner Konica Minolta TN216K
BLACK (čierna)
Kopčianska 10, Bratislava
nové

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

91
70€
70€
-

1/1
21.11.2016
-

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 22.12.2016
Toner Konica Minolta
MAGENTA (ružová)
Kopčianska 10, Bratislava
Používané, dobrý stav

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

TN216M

92
20€
20€
-

1/1
21.11.2016
Starý
fotoaparát
MilonaCompur Rapid
Kopčianska 10, Bratislava
Používané,
dobrý
stav,
historické
Koženný obal

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

93
20€
20€
-

1/1
21.11.2016
Nabíjačka na baterky SANYO Ni-MH
MQN04-E-4-3UTGA
Kopčianska 10, Bratislava
Používané, dobrý stav

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

94
30€
30€
-

1/1
21.11.2016
Z1 Energy Cube, kompaktný záložný zdroj s kapacitou
400VA a prepäťovou ochranou - 3 zásuvky 220V
Kopčianska 10, Bratislava
Používané, dobrý stav

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €

95
10€

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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Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

10€
-

1/1
21.11.2016
Nabíjačka na baterky
Banka GP M520
Kopčianska 10, Bratislava
Používané, dobrý stav

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma
právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

Power

96
40€
40€
-

1/1
21.11.2016
POS terminál VeriFone VX 510 spolu s PINpadom 100SE
contactless na spojenie s registračnou pokladnicou
Kopčianska 10, Bratislava
Používané, dobrý stav

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na
zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

97
50€
50€
-

1/1
21.11.2016
17" LCD Monitor ASUS
VB171D
Kopčianska 10, Bratislava
Používané, dobrý stav
Dobrý stav

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

98
230€
230€
-

1/1
21.11.2016
Harman Kardon Go+Play,
s ovládačom a napájaním
Kopčianska 10, Bratislava
Používané, dobrý stav

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

Deň vydania: 22.12.2016

99
100€
100€
-

1/1
21.11.2016
LCD
televízor
HITACHI
s diaľkovým ovládaním(2ks)
Kopčianska 10, Bratislava
Používané, dobrý stav

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na
zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

UT42MX70

100
50€
50€
-

1/1
21.11.2016
EXOGEAR – držiak na
tablet
Kopčianska
10,
Bratislava
používané, dobrý stav

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

101
400€
400€
-

1/1
21.11.2016
Počítačka peňazí DeLARue 2620, FT
26200608, SDUV
Kopčianska 10, Bratislava
používané, dobrý stav

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

K028942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Hajduček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demjata 259, 082 13 Demjata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
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

33

Obchodný vestník 245/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.12.2016

Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S-786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 6
Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku:
Zrážky z príjmu - dôchodku úpadcu podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ZKR/, v rozsahu v akom
môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - poukázované platiteľom dôchodku: Sociálna
poisťovňa, ústredie na účet správy podstaty - za mesiac september 2016 v sume 88,53 EUR
Dôvod zapísania do súpisu:
Majetková hodnota nadobudnutá počas konkurzu
Súpisová hodnota majetku: 88,53 EUR
Deň zapísania do súpisu: 03.10.2016

Položka č. 7
Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku:
Zrážky z príjmu - dôchodku úpadcu podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ZKR/, v rozsahu v akom
môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - poukázované platiteľom dôchodku: Sociálna
poisťovňa, ústredie na účet správy podstaty - za mesiac október 2016 v sume 88,53 EUR
Dôvod zapísania do súpisu:
Majetková hodnota nadobudnutá počas konkurzu
Súpisová hodnota majetku: 88,53 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.11.2016

Položka č. 8
Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku:
Zrážky z príjmu - dôchodku úpadcu podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ZKR/, v rozsahu v akom
môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - poukázované platiteľom dôchodku: Sociálna
poisťovňa, ústredie na účet správy podstaty - za mesiac november 2016 v sume 88,53 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania do súpisu:
Majetková hodnota nadobudnutá počas konkurzu
Súpisová hodnota majetku: 88,53 EUR
Deň zapísania do súpisu: 01.12.2016

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K028943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kaličák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2016 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY
Zabezpečený veriteľ v prvom poradí: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:
00 151 653
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 4/S-2
Súpisová zložka: Byt, číslo bytu: 65, číslo poschodia: 2, vchod: J, bytový dom súpisné číslo: 208, na pozemku parc.
reg. C-KN č. 3291/50 o výmere 561 m2 zastavané plochy a nádvoria, podiel na spoločných zariadeniach, na
príslušenstve bytového domu a podiel k pozemku 6075/405864-in, štát: SR, obec: ČADCA, katastrálne územie:
ČADCA, list vlastníctva č. 4660, spoluvlastnícky podiel 1/1
Súpisová hodnota: 45 000 Eur
Majetok tretej osoby: Martina Kaličáková, rod. Kobzíková, nar. 27.11.1977, Hurbanova 208/64/F, 022 04 Čadca
Dôvod zapísania majetku tretej osoby: tretia osoba nesplnila výzvu správcu, aby do 30 dní od doručenia výzvy
zaplatila k rukám správcu prihlásenú sumu zabezpečenej pohľadávky dotknutého zabezpečeného veriteľa
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K028944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Mitošinka "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opavská 619/2, 034 01 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2 K 18/2016 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2 K 18/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca konkurznej podstaty úpadcu
Vladimír Mitošinka, nar. 11. 03. 1987, trvale bytom Opavská 619/2, Liptovský Mikuláš – Podbreziny, v súlade s ust.
§ 34 ods. 1) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej „ZKR“ zvoláva prvú schôdzu veriteľov,
ktorá sa bude konať dňa 06. 02. 2017 so začiatkom o 10,00 hodine v kancelárii správcu, Ul. P. Mudroňa
505/5, v Martine s nasledovným programom:
1)

Zahájenie prvej schôdze veriteľov

2)

Správa o činnosti správcu a správa o stave konkurzného konania

3)

Voľba zástupcu veriteľov

4)

Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 zákona č. 7/2005 Z. z.

5)

Rôzne, záver

Prezentácia veriteľov začne o 9:45 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo
poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.
V Martine dňa 19. 12. 2016

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K028945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Hrušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/16/2016S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/16/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Sp. zn. súdneho spisu: 38K/16/2016
Sp. zn. správcovského spisu: 38K/16/2016 S1393
Úpadca: Alena Hrušková, nar. 01.09.1977, Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany, občan SR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zápisnica
z konania schôdze veriteľov úpadcu Alena Hrušková
Dátum a čas konania: 16.12.2016 o 11.00 hod.
Miesto konania: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Prítomní:
Predseda schôdze: JUDr. Vladimír Žitník
Zapisovateľ: JUDr. Miroslava Žitníková
Prítomní veritelia: nikto
Prezentácia:
Prezentácia prítomných veriteľov sa uskutočnila od 10.45 hod. do 11.00 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver, diskusia
1. Otvorenie:
Schôdzu veriteľov otvoril správca, ktorý privítal prítomných. Nakoľko schôdza bola zvolaná správcom podľa ust.
§34 ods. 2 ZKR, schôdzi predsedá správca (§35 ods. 1 ZKR). Predseda schôdze veriteľov informoval prítomných,
že schôdza bola zvolaná v súlade s ust. § 34 ods. 2 a 4 ZKR zverejnením termínu, miesta konania a programu
schôdze v Obchodnom vestníku č. 226/2016 zo dňa 25. novembra 2016. Predseda poučil veriteľov o právach
a povinnostiach spojených s účasťou na schôdzi veriteľov a o spôsobe hlasovania citovaním § 35, § 37 a § 38 ZKR.
Predseda skonštatoval, že schôdze sa nezúčastnil ani jeden veriteľ. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov majú
veritelia, ktorých pohľadávka je zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti, čo nespĺňa ani jeden veriteľ.
Schôdza nie je uznášaniaschopná, nakoľko nie je prítomný ani jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať.
Následne predseda schôdze veriteľov vydal :
Uznesenie č. 1:
Schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná, nakoľko nie je prítomný ani jeden veriteľ oprávnený na schôdzi
hlasovať.
Predseda schôdze veriteľov:
..................................................
JUDr. Vladimír Žitník

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

37

Obchodný vestník 245/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.12.2016

K028946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Mitošinka "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opavská 619/2, 034 01 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2 K 18/2016 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2 K 18/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca konkurznej podstaty úpadcu
Vladimír Mitošinka, nar. 11. 03. 1987, trvale bytom Opavská 619/2, Liptovský Mikuláš oznamuje konkurzným
veriteľom, že kauciu pre popretie pohľadávky môžu skladať na účet správy podstaty, ktorý je vedený
v Slovenskej sporiteľni, a. s., číslo účtu: číslo účtu: 332447255/0900, IBAN SK0409000000000332447255
BIC: GIBASKBX.
Podľa ust. § 32 ods. 3) a ods. 7) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii je prípadné popretie
pohľadávok iným veriteľom účinné len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive a súčasne ak v tej istej lehote
zaplatí kauciu 350,- Eur za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou na uvedený bankový
účet.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky a kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty.
V prípade dôvodnosti popretia pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie , ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.
V Martine dňa 19. 12. 2016

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K028947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RIHA Produktion s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 4/A, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 660 372
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/22/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/22/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k.s. - v skratke PSD, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811
01 Bratislava, konajúci štatutárnym orgánom - komplementárom JUDr. Jánom Havlátom za spoločnosť RIHA
Production, s.r.o., so sídlom Poľná 4/A, 903 01 Senec, IČO: 46 660 372, úpadca zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 72421/B (ďalej len „úpadca“), v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal dňa 19.12.2016 do zoznamu pohľadávok
nezabezpečenú pohľadávku veriteľa:

SCHENKER s.r.o., so sídlom Kopčianska 94, 851 01 Bratislava, v celkovej sume prihlásenej pohľadávky 1 657,71
EUR. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 74.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K028948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Vašicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Masarykova 464/100, 908 48 Kopčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1988
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 54 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky: 6

Typ súpisnej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Opis súpisovej zložky:
zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa
ust. §72 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac november 2016
Spoluvlastnícky podiel :

1/1

súpisová hodnota:

392,19 EUR

Deň zápisu: 16.12.2016

V Trnave dňa 19.12.2016
Prvý správcovský dom,k.s , správca

K028949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Marciňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvory 1932/18, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/20/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/20/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Sp. zn. súdneho spisu: 40K/20/2016
Sp. zn. správcovského spisu: 40K/20/2016 S1394
Úpadca: Michaela Marciňová, nar. 30.04.1979, bydliskom Dvory 1932/18, 020 01 Púchov,
občan SR
Zápisnica

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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z konania schôdze veriteľov úpadcu Miroslava Marciňová
Dátum a čas konania: 16. decembra 2016 o 14.00 hod
Miesto konania: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Prítomní:
Predseda schôdze: JUDr. Miroslava Žitníková
Zapisovateľ: JUDr. Vladimír Žitník
Veritelia: nikto
Prezentácia:
Prezentácia prítomných veriteľov sa uskutočnila od 13.45 hod. do 14.00 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver, diskusia
1. Otvorenie
Opakovanú schôdzu veriteľov otvoril správca. Nakoľko schôdza bola zvolaná správcom podľa ust. § 34 ods. 1
ZKR, schôdzi predsedá správca (§ 35 ods. 1 ZKR). Predseda schôdze veriteľov informoval prítomných veriteľov, že
schôdza bola zvolaná v súlade s ust. § 34 ods. 1 a 4 ZKR zverejnením termínu, miesta konania a programu schôdze
v Obchodnom vestníku č. 226/2016 zo dňa 25. novembra 2016. Predseda poučil veriteľov o právach
a povinnostiach spojených s účasťou na schôdzi veriteľov a o spôsobe hlasovania citovaním § 35, § 36, § 37 a § 38
ZKR.
Predseda skonštatoval, že schôdze sa nezúčastnil ani jeden veriteľ. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov majú
veritelia, ktorých pohľadávka je zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti, čo nespĺňa ani jeden veriteľ.
Schôdza nie je uznášaniaschopná, nakoľko nie je prítomný ani jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať.
Následne predseda schôdze veriteľov vydal :
Uznesenie č. 1:
Schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná, nakoľko nie je prítomný ani jeden veriteľ oprávnený na schôdzi
hlasovať.
Predseda schôdze veriteľov:

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

JUDr. Miroslava Žitníková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K028950
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 11/2016.
Súpisová hodnota majetku a mena: 243,42 EUR

V Nitre, dňa 16.12.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca

K028951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOINŠTAL s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná štvrť 32, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 486 213
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2016 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru
Dlžník:
EKOINŠTAL s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Priemyselná štvrť 32, 083, 01 Sabinov, IČO: 36 486 213 (ďalej len
„Dlžník“)
Sp. zn.: 1R/1/2016
Okresný súd Prešov, Grešová 3, 080 01 Prešov
Správca: JUDr. Gábor Száraz, advokát, Garbiarska 20, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 41986491 (ďalej len „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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MIESTO A ČAS KONANIA ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
Miesto konania: sídlo predsedu veriteľského výboru OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava
Dátum konania:15.12.2016
Čas konania:10.00 h

PRÍTOMNÍ:

· Prítomní sú 5 členovia veriteľského výboru,
1. OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, Predseda
veriteľského výboru,
zastúpená na základe poverenia:
Mgr. Michal Blaho, poverený zamestnanec
(prítomný podľa ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR) )
1. Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8-10 813 63 Bratislava, člen veriteľského výboru
(prítomný podľa ust. § 38 ods. 3 ZKR)
1. AMETYS s.r.o. Košice, so sídlom Krompašská 9, 040 11 Košice, IČO: 31 662 064, člen veriteľského
výboru,
(prítomný podľa ust. § 38 ods. 3 ZKR)
1. Daňový úrad so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, člen veriteľského výboru
(prítomný podľa ust. § 38 ods. 3 ZKR)
1. MOSTAV SABINOV s.r.o. so sídlom Námestie slobody 50, 083 01 Sabinov, IČO: 47 907 401
(prítomný podľa ust. § 38 ods. 3 ZKR)

PROGRAM ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Hlasovanie veriteľského výboru o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu reštrukturalizačného
plánu
3. Záver
Priebeh zasadnutia veriteľského výboru:

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Predseda veriteľského výboru OTP Banka Slovensko, a.s., ako zvolávateľ zasadnutia veriteľského výboru (ďalej len
,,Predseda veriteľského výboru“) konštatuje, že zvolanie zasadnutia veriteľského výboru bolo uskutočnené v súlade
s ust. § 128 ods.1 a § 144 ods. 1 ZKR, za účelom hlasovania veriteľského výboru o schválení alebo zamietnutí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s ust. § 128 ods.1 a § 144 ods. 1 ZKR, za účelom hlasovania veriteľského výboru o schválení alebo zamietnutí
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka.
Predseda veriteľského výboru konštatuje, že Predseda veriteľského výboru OTP Banka Slovensko, a.s., člen
veriteľského výboru Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8-10 813 63 Bratislava (ďalej len ,,Sociálna
poisťovňa“) a člen veriteľského výboru AMETYS s.r.o. Košice, so sídlom Krompašská 9, 040 11 Košice, IČO:
31 662 064 (ďalej len ,,AMETYS s.r.o.“), člen veriteľského výboru Daňový úrad so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01
Prešov (ďalej len „Daňový úrad“) a člen veriteľského výboru MOSTAV SABINOV s.r.o. so sídlom Námestie slobody
50, 083 01 Sabinov, IČO: 47 907 401 (ďalej len „MOSTAV SABINOV“) využili podľa ust. §38 ods.3 ZKR svoje právo
hlasovať písomne, t.j. zaslať svoj hlas elektronickou poštou Predsedovi veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru OTP Banka Slovensko, a.s. dňa 15.12.2016 o 11:11 h. doručil písomné hlasovanie
,,per rollam“ k bodu 2. PROGRAMU ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU Predsedovi veriteľského výboru.
Člen veriteľského výboru Sociálna poisťovňa dňa 13.12.2016 o 15:47 h. doručil písomné hlasovanie ,,per rollam“
k bodu 2. PROGRAMU ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU Predsedovi veriteľského výboru.
Člen veriteľského výboru Daňový úrad dňa 14.12.2016 o 14:41 h. doručil písomné hlasovanie ,,per rollam“ k bodu 2.
PROGRAMU ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU Predsedovi veriteľského výboru.
Člen veriteľského výboru AMETYS s.r.o. dňa 15.12.2016 o 9:28 h. doručil písomné hlasovanie ,,per rollam“ k bodu
2. PROGRAMU ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU Predsedovi veriteľského výboru.
Člen veriteľského výboru MOSTAV SABINOV dňa 15.12.2016 o 8:12 h. doručil písomné hlasovanie ,,per rollam“
k bodu 2. PROGRAMU ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU Predsedovi veriteľského výboru.

K bodu 2 – Hlasovanie veriteľského výboru o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu
reštrukturalizačného plánu
Týmto Predseda veriteľského výboru konštatuje, že v zmysle §38 ods. 3 ZKR, na účely uznášaniaschopnosti sa
hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných. Toto právo v zmysle § 38 ods. 3 ZKR využili všetci
členovia veriteľského výboru, vrátane Predsedu veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru preto
konštatuje, že veriteľský výbor je uznášania schopný.
Hlasovanie veriteľského výboru o schválení predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu:
Za: 3 hlasy (OTP Banka Slovensko, a.s., Daňový úrad, MOSTAV SABINOV)
Proti: 2 hlasy (AMETYS s.r.o., Sociálna poisťovňa)
Zdržal sa: 0 hlasov
Predseda veriteľského výboru konštatuje, že hlasujúci členovia veriteľského výboru, ktorí hlasujú za schválenie
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dosiahli nadpolovičnú väčšinu prítomných členov veriteľského
výboru v zmysle ustanovenia § 128 ods. 2 druhá veta ZKR a schvaľujú tak záverečný návrh reštrukturalizačného
plánu Dlžníka zo dňa 1.12.2016.
Uznesenie:
„Veriteľský výbor v zmysle znenia § 144 ZKR ods. 1 a 3 schvaľuje záverečný návrh reštrukturalizačného
plánu Dlžníka zo dňa 1.12.2016 a súčasne žiada Správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.“

K bodu 3 – Záver
Predseda veriteľského výboru konštatuje, že žiaden člen veriteľského výboru nevzniesol ďalšie pripomienky, návrhy
alebo žiadosti vo svojich písomných hlasovaniach v zmysle ustanovení ZKR, preto Predseda veriteľského výboru
zasadnutie veriteľského výboru o 11.20 h. ukončil.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K028952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Mário Obuch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sása 703, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/1/2016 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/1/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA: (súpisová zložka majetku č. 5)
Popis: príjem úpadcu zo závislej činnosti podľa nasledovného prehľadu:
Rok
2016

obdobie
November

suma
1 095,44 €

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 095,44 eur.

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA: (súpisová zložka majetku č. 6)
Popis: príjem úpadcu z výplaty výsluhového dôchodku podľa nasledovného prehľadu:
Rok
2016
2016

obdobie
Október
November

suma
503,51 €
503,51 €

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 007,02 eur.

V Trnave dňa 15.12.2016, JUDr. Peter Ondreička, správca

K028953
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
Spisová značka súdneho spisu:
4K/35/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

ZÁPISNICA zo zasadnutia správcu a zástupcu veriteľov v konkurznej veci úpadcu Giuseppe Colpani

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktoré sa uskutočnilo dňa 16.12.2016 o 8:30 hod. v kancelárii správcu
JUDr. Ing. Anny Žoldošovej na Staničnej 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 5.9.2016 č.k. 4K/35/2016 - 42, uverejnený v Obchodnom vestníku dňa
12.09.2016, OV 175/2016 (K020856), v právnej veci navrhovateľa – dlžníka Giuseppe Colpani, nar. 17.08.1966,
bytom Levočská 845/13, 058 01 Poprad o návrhu na vyhlásenie konkurzu bol Okresným súdom Prešov vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka Giuseppe Colpani, nar. 17.08.1966, bytom Levočská 845/13, 058 01 Poprad.
Rovnakým uznesením som bola ustanovená do funkcie správcu majetku úpadcu.
Prvé zasadnutie zástupcu veriteľov v konkurznej veci úpadcu bolo zvolané správcom na prvej schôdzi veriteľov
úpadcu. Toto zasadnutie sa uskutočnilo v kancelárii správcu, pričom správca bol na tomto stretnutí osobne
prítomný.
Prítomný zástupca veriteľov: Všeobecná úverová banka, a.s., v zastúpení JUDr. ***** ********
Program zasadnutia so zástupcom veriteľov:
1) Otvorenie
2) Prerokovanie ďalšieho postupu v rámci konkurzu
3) Záver
1) Otvorenie
Správca privítal prítomného zástupcu veriteľov na dnešnom zasadnutí a oboznámil ho s programom tohto
zasadnutia.
2) Prerokovanie ďalšieho postupu v rámci konkurzu
Správca oboznámil zástupcu veriteľov so zámerom speňaženia majetku úpadcu, pričom pred vykonaním
jednotlivých úkonov spenaženia správca zašle zástupcovui veriteľov žiadosť o uloženie záväzného pokynu, resp.
zvolá zasadnutie veriteľského výboru v súlade s ustanoveniami ZKR.
3) Záver
Na záver bolo konštatované, že prítomný zástupca veriteľov nemá žiadne iné návrhy, nevznáša žiadne námietky
voči priebehu stretnutia ani námietky voči zneniu zápisnice a program zasadnutia bol vyčerpaný. Prítomný zástupca
veriteľov týmto žiada správcu o doručenie tejto zápisnice súdu.
V Poprade dňa 16.12.2016

____________________________
Všeobecná úverová banka, a.s., v zastúpení JUDr. ***** ********

____________________________
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K028954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polaček Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzi Hrušky 2853/35, 962 21 Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1987
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/61/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/61/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Hnuteľné veci:

Číslo
Popis
položky

Počet
Evidenčné Rok
Výrobné číslo
ks
číslo
výroby

1

Stolík - sklenený

1

nezistený nezistený

1/1 v BSM

10,00 €

2

Skriňa - vysoká, uzavretá

1

nezistený nezistený

1/1 v BSM

15,00 €

3

Skrinka pod televízor

1

nezistený nezistený

1/1 v BSM

10,00 €

4

Televízor zn. OVP

1

nezistený nezistený

1/1 v BSM

30,00 €

5

Televízor
(plochý)

1

nezistený nezistený

1/1 v BSM

50,00 €

6

Skrinka malá pod monitor

1

nezistený nezistený

1/1 v BSM

5,00 €

nezistený nezistený

1/1 v BSM

20,00 €

nezistený nezistený

1/1 v BSM

40,00 €

7
8

zn.

Samsung

Počítač zn. Gigabyte + monitor
1
DELL a klávesnica
Chladnička
zn.
Bosch
1
(nerezová), Typ A++

XE0281001855

Stav
Spoluvlastnícky
opotrebovanosti podiel

Súpisová
hodnota v €

9

Stôl kuchynský

1

nezistený nezistený

1/1 v BSM

15,00 €

10

Knižnica

1

nezistený nezistený

1/1 v BSM

7,00 €

11

Spálňová zostava
(dvojitá
vešiaková
skriňa,
dvojitá
1
posteľ, komoda, 2x nočný
stolík)

nezistený nezistený

1/1 v BSM

100,00 €

12

Šatníková skriňa

1

nezistený nezistený

1/1 v BSM

15,00 €

13

Práčka zn. Bosch - Max 5

1

nezistený nezistený

1/1 v BSM

45,00 €

Deň vylúčenia súpisovej zložky zo súpisu: 16.12.2016
Dôvod vylúčenia: Uznesením Okresného súdu Zvolen zo dňa 22.09.2016 sp. zn. 16C/86/2016, ktoré nadobudlo
právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 24.10.2016 v konaní žalobcu LawService Recovery, k.s., so sídlom Stráž 223,
960 01 správca úpadcu Jozef Polaček, rod.: Polaček, nar.: 27.09.1987, trvale bytom Medzi Hrušky 2853/53, 962 21
Lieskovec (ďalej len „Úpadca“) proti žalovanej JUDr. Jane Živickej so sídlom Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
správca úpadcu Dominika Polačeková, rod.: Fiľovej, nar.: 02.11.1989, trvale bytom Medzi Hrušky 2853/53, 962 21
Lieskovec (ďalej len „Dominika Polačeková“) o vyporiadananie bezpodielového spoluvlastníctva manželov súd
schválil Dohodu účastníkov o súdnom zmieri, v zmysle ktorej hnuteľné veci patriace do BSM prikázal do výlučného
vlastníctva Dominiky Polačekovej. Dohoda bola uzatvorená so súhlasom príslušného orgánu zo dňa 11.05.2016.
Vzhľadom na uvedené patria hnuteľné veci č. 1 – 13 do výlučného vlastníctva Dominiky Polačekovej. Z uvedeného
dôvodu správca zaslal príslušnému orgánu žiadosť o udelenie súhlasu s vylúčením hnuteľných vecí zo súpisu
všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom na majetok Úpadcu, pričom zo strany príslušného orgánu bol
správcovi dňa 16.12.2016 doručený súhlas s vylúčením uvedených hnuteľných vecí zo súpisu oddelenej podstaty
Zabezpečeného veriteľa.
LawService Recovery, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K028955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Klus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podháj 51, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1986
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 1K 4/2016 S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 4/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Klus, narodený 17.03.1986, bytom Podháj 51, 974 05 Banská
Bystrica, ustanovený do funkcie Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica číslo 1K/4/2016 zo dňa 24.02.2016,
zverejnenom v Obchodnom vestníku číslo 45/2016 zo dňa 07.03.2016, v súlade s ustanovením § 97 ods.1 zákona
číslo 7/2005 Z. z. predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Všetci prihlásení veritelia svoju účasť na prvej schôdzi veriteľov ospravedlnili, preto schôdza nebola uznášania
schopná a funkciu zástupcu veriteľov vykonáva súd.
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených
veriteľov bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 159/2016 dňa 17.08.2016, v lehote 30 dní stanovenej
správcom, neboli predložené žiadne námietky k pohľadávkam proti podstate.
Návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov obsahuje:
1. popis súpisovej zložky majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
2. spôsob speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
3. zoznam pohľadávok proti podstate priradených k súpisovej zložke majetku
4. odmena správcu
5. sumár pohľadávok proti podstate
6. výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov.
_________________
1. časť
Popis súpisovej zložky majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
_____________________________________________________________
a) finančná hotovosť spolu 3533,89 €, z toho
- hotovosť zložená dlžníkom vo výške 2.323,88 €
- zrážky zo mzdy vo výške 1.210,-€
b) úroky vo výške 0,01 €.
Príloha : prehľad príjmov -tabuľka
2. časť
spôsob speňaženia majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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________________________
Finančná hotovosť je zabezpečená na účte číslo SK04 3100 0000 0010 0002 4808.
3. zoznam pohľadávok proti podstate priradených k súpisovej zložke majetku
a) administratívne výdavky správcu vo výške 139,95 € ( náklady kancelárie, poštovné, telekomunikačné)
b) bankové poplatky vo výške 35,74 €
Príloha : prehľad administratívnych výdavkov vrátane odmeny správcu
Prehľad bankových poplatkov
Prehľad poštovného
4. časť
Odmena správcu
_________________
a)
Za výkon funkcie správcu do 1. schôdze veriteľov, ktorá sa konala dňa 16.06.2016 o 14.00 hodine, zvolanie
schôdze bolo zverejnené v OV číslo 58/2016 dňa 24.03.2016, podľa Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica
číslo 1K 4/2016 zo dňa 04.08.2016, patrí odmena vo výške 663,88 €.
b)
Za zaistenie peňažnej hotovosti patrí správcovi odmena vo výške 1 % z výťažku. Na účte dlžníka bola
zabezpečená hotovosť vo výške 3.533,89 €, z čoho 10,-€ je dotácia účtu správcom, základ pre určenie odmeny
správcu je 3.523,89 €. Odmena správcu činí 35,23 €.
c)

Spolu odmena správcu činí 699,11 €.

5. časť
Sumár pohľadávok proti podstate
_________________________________
a) administratívne výdavky - 139,95 €
b) bankové poplatky - 35,74 €
c) odmena správcu - 699,11 €
d) súdny poplatok 7,06 €
e) poštovné a administratívne výdavky do skončenia konkurzu 56,50 €
Spolu pohľadávky proti podstate vo výške 938,36 €.

6. časť
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
________________________________________________________________
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V konkurznom konaní boli zistené pohľadávky nezabezpečených veriteľov spolu vo výške 13 982,46 €.

2.
Z výťažku všeobecnej podstaty v celkovej výške 3533,89 €, po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej
podstate vo výške 938,36 €, je na uspokojenie veriteľov určená čiastka 2.595,53 €.

poradové dátum
číslo
zápisu

veriteľ
meno,
priezvisko,
adresa, sídlo IČO
obchodné meno

1.

Cintorínska
Slovenská
21, 814 99 35776005 66,38
konsolidačná, a.s.
Bratislava

iná
66,38
nezabezpečená

0,00474738 12,321958

29.3.2016

výška
prihlásenej
pohľadávky

poradie

výška
zistenej
pohľadávky

% podiel

výška
výťažku

2.

29.3.2016

Panenská 7,
CETELEM
812
36 35787783 1 984,90
SLOVENSKO a.s.
Bratislava 1

iná
1 984,90
nezabezpečená

0,14195642 368,452153

3.

18.4.2016

Pajštúnska 5,
EOS
KSI
851
01 35724803 11 774,03
Slovensko,s.r.o.
Bratislava

iná
11 774,03
nezabezpečená

0,84205712 2185,584517

po
základnej
lehote

4.

spolu

Všeobecná
16.5.2016 zdravotná
poisťovňa a.s.

0,000000
Panónska
cesta
2, 35
Bratislava 851 874
04

937

157,15

iná
157,15
nezabezpečená

13 982,46

13 982,46

0,01123908 29,171372

1

2595,530000

K028956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Fašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučatín 165, 976 61 Lučatín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 72/2016 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 72/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.
JUDr. Peter Škrabák, správca úpadcu Gabriela Fašková, nar. 25.07.1985, trvale bytom Lučatín 165, 976 61 Lučatín,
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet IBAN
SK37 1111 0000 0011 2215 5005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, variabilný symbol - číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zahraničnej banky, variabilný symbol - číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre
prijímateľa - označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Peter Škrabák, správca

K028957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DaVINCI, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 100 539
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2015S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/3/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÉHO VERITEĽA
sp. zn.: 25K/3/2015
sp. zn. spr. sp.: 25K/3/2015S1700
úpadca: DaVINCI, s.r.o
sídlo firmy: Kúpeľná 2, 932 01, Veľký Meder
správca: Ing. Dagmar Macháčková
so sídlom kancelárie: Jarmočná 3 ,920 01 Hlohovec
schvaľujúci orgán: Okresný súd Trnava
vykonávajúci pôsobnosť veriteľského výboru
Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 25.03.2015 sp.zn.: 25K/3/2015 bolo začaté konkurzné konanie proti
dlžníkovi: DaVINCI, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01, Veľký Meder,IČO: 34 100 539, a to na návrh dlžníka. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 63/2015 zo dňa 01.04.2015.
Na základe uznesenia Okresného súdu Trnava pod číslom konania č. k.: 25K/3/2015, zo dňa 07.04.2015,
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 71/2015, deň vydania 15.04.2015, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka DaVINCI, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01, Veľký Meder,IČO: 34 100 539 ( ďalej aj ako "úpadca"). Súd , ustanovil
do funkcie správcu Ing. Dagmar Macháčková, so sídlom kancelárie: Jarmočná 3, 92001 Hlohovec (ďalej aj ako
"správca").
V zmysle ustanovenia § 40 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej v texte len ako „ZKR“/: „Správca počas konkurzu vykonáva
správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku zo speňaženia
tohto majetku v súlade s týmto zákonom uspokojuje veriteľov úpadcu a vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti
v priebehu konkurzu v súlade s týmto zákonom.“
Dňa 02.11.2016 bolo v Obchodnom vestníku č. 210/2016 uverejnené oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok
proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh z výťažku pre nezabezpečených veriteľov. Lehota na
podanie námietok uplynula a žiaden z veriteľov námietky voči pohľadávkam proti podstate, ich zaradeniu alebo
poradiu nepodal.
Správca v zmysle § 96 a § 101 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako „ZKR“) týmto
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

50

Obchodný vestník 245/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.12.2016

Správca v zmysle § 96 a § 101 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako „ZKR“) týmto
predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty .
Do predmetného konkurzného konania boli prihlásené nezabezpečené pohľadávky i zabezpečené pohľadávky .
Správca vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
116/2015 zo dňa 19.06.2015 , doplnený v č. 209/2016 zo dňa 30.10.2015,č. 141/2016 zo dňa 22.07.2016 a
č.142/2016 zo dňa 23.07.2016.
Návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty v prospech Zabezpečeného veriteľa Tatra banka, akciová
spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930 po predchadzajúcom zverejnení oznámenia
o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
v Obchodnom vestníku č.114/2016 zo dňa 22.07..2016 bol zaslaný zabezpečenému veriteľovi na schválenie dňa
4.8.2016 a zabezpečený veriteľ dňa 7.9.2016 Návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty schválil.
V zmysle §101 ods. 2 ) ZKR bude rozvrh oddelenej podstaty prílohou konečného rozvrhu
nezabezpečeného veriteľa.

výťažku pre

Rozvrhová časť
V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 prvá veta ZKR: „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení
všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku.“
Ku dňu zostavenia konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov správca neeviduje žiadne spory o
určení pohľadávok ani spory ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
Evidencia spenažovania číslo konania 25K/3/2015
Názov/popis

Výťažok speňaženia

1.hnuteľný majetok
2.peňažné pohľadávky a iné majetkové hodnoty
3.súbory majetku č. 1,2,3
Spolu

5 428,80 EUR
2 129,21 EUR
5 680,80 EUR
13 238,81 EUR

Celkový výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty 13 238,81 EUR.
Podľa ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR „Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja
z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti
všeobecnej podstate. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa
pomerne podľa ich vzájomnej výšky.“
Prihlásené pohľadávky -veritelia
Poradové číslo Veritelia :

prihlásená suma v EUR

zistená suma v EUR Popretie v EUR

1

CORCOM,spol s.r.o

823,61

823,61

0

2

Union zdravotná pisťovňa, a.s.

261,66

261,66

0

3

KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance group

120,63

120,63

0

4-22

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

25240,65

25240,65

0

23-30

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

2613,83

2613,83

0

31-37

Všeobecná zdravotná poisťovňa ,a.s.

3251,9

3251,9

0

38-53

Presco Group ,a.s.

1656,31

1656,31

0

54-63

SR -Daňový úrad Trnava

21444,33

21444,33

0

64

Decor interier ,spol s.r.o.

5185,44

5185,44

0

65-67

Art-EXPORT BOVA Kft.

2509,6

1495,58

1014,02

68-69

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

13,28

13,28

0

70

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

1005,4

1005,4

0
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STARLIT Bratislava, s.r.o

1304,47

1304,47

0

72-73

SR -Daňový úrad Trnava

3474,04

3474,04

0

spolu

68905,15

67891,13

1014,02

Veriteľovi ART -EXPORT BOVA Kft. ,Benyovszky Móric 52 , 1089 Budapest ,Maďarsko v zastúpení JUDr. Gejza
Sidó , Malá 13 , 929 01 Dunajská Streda bolo Oznámenie popretia pohľadávok odoslané dňa 07.07.2015. Popretý
veriteľ v zákonnej lehote 30 dní odo dňa doručenia oznámenia nepodal žalobu o určenie pohľadávky v zmysle § 32
ods. 9 ZKR.
Ak nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v celom rozsahu, vo zvyšnom rozsahu
sa uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka v zmysle § 94 zákona č. 7/2005 Z. z. Vo zvyšnom rozsahu v sume 81
279,87 EUR sa uspokojí pohľadávka veriteľa veriteľa Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811
06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930 zo všeobecnej podstaty.
Do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate boli v predmetnom konkurznom konaní v súlade s ustanovením
§ 87 ods. 2 ZKR zapísané nasledovné pohľadávky proti všeobecnej podstate:
Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate podstate
Úpadca: DaVINCI, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01, Veľký Meder, IČO: 34 100 539
1.Veriteľ: Ing. Dagmar Macháčková , Správca, Jarmočná 3 ,920 01 Hlohovec
Právny dôvod: Uznesenie Okresného súdu Trnava, ktorým priznáva správcovi, Ing. Dagmar Macháčkovej ,
Jarmočná 3 ,920 01 Hlohovec, paušálnu odmenu vo výške 6638,78 €.
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: ust. § 87 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov.
Suma pohľadávky, v akej bola uspokojená: 1200,09 €
2.Veriteľ: Ing.Dagmar Macháčková , Správca ,Jarmočná 3 ,920 01 Hlohovec
Právny dôvod: odmena z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty v zmysle § 20 ods.1) Vyhlášky 665/2005
Z.z.
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: ust. § 87 ods. 2 písm. a) ZKR
Suma pohľadávky, v akej má byť uspokojená: 1323,15 €
3.Veriteľ: Ing.Dagmar Macháčková , Správca ,Jarmočná 3 ,920 01 Hlohovec
Právny dôvod: preprava súborov majetku na uskladnenie
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: ust. § 87 ods. 2 písm. c) ZKR , náhrada nevyhnutných
výdavkov správcu spojených s vedením konkurzu
Suma pohľadávky, v akej bola uspokojená: 343,68 €
4.Veriteľ: Ing.Dagmar Macháčková , Správca ,Jarmočná 3 ,920 01 Hlohovec
Právny dôvod: prepis auta výpis z registra
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: ust. § 87 ods. 2 písm. c) ZKR , náhrada nevyhnutných
výdavkov správcu spojených s vedením konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Suma pohľadávky, v akej bola uspokojená: 4,50 €
5.Veriteľ: Ing.Dagmar Macháčková ,Jarmočná 3 ,920 01 Hlohovec
Právny dôvod: cestovné náhrady správcu, ktoré vznikli pri výkone správcovskej činnosti
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: ust. § 87 ods. 2 písm. c) ZKR, náhrada nevyhnutných
výdavkov správcu spojených s vedením konkurzu
Suma pohľadávky, v akej bola uspokojená: 602,20 €
6. Veriteľ: Ing. Dagmar Macháčková ,Správca ,Jarmočná 3 .920 01 Hlohovec
Právny dôvod: poštovné vynaložené správcom v súvislosti s vedením konkurzného konania
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: ust. § 87 ods. 2 písm. c) ZKR , náhrada nevyhnutných
výdavkov správcu spojených s vedením konkurzu
Suma pohľadávky, v akej bola uspokojená: 99,60 €
7.Veriteľ: Sberbank Slovensko a.s.
Právny dôvod: Bankové poplatky za vedenie účtu
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: ust. § 87 ods. 2 písm. e) ZKR , náklady súvisiace so správou
konkurznej podstaty
Suma pohľadávky, v akej bola uspokojená: 147,82 €
8. Veriteľ: Okresný súd Trnava ,Hlavná 49 ,Trnava
Právny dôvod poplatok v zmysle zákona č. 71/1992 Zb.z. z výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty- 0,2% z
výťažku
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: ust. § 87 ods. 2 písm. e) ZKR , náklady súvisiace so správou
konkurznej podstaty
Suma pohľadávky, v akej má byť uspokojená: 26,47 €
9.Veriteľ: Kooperatíva poisťovňa , Štefanovičova 4 , 816 23 Bratislava
Právny dôvod: poistenie
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: ust. § 87 ods. 2 písm. e) ZKR, náklady súvisiace so správou
konkurznej podstaty
Suma pohľadávky, v akej bola uspokojená: 361,89 €
10.Veriteľ: Sociálna poisťovňa - ústredie ,ul 29.augusta 8a10 ,813 63 Bratislava
Právny dôvod: nezaplatené poistné za marec , apríl 2015
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: ust. § 87 ods. 2 písm. i) ZKR, pohľadávky na poistenie so
sociálneho poistenia
Suma pohľadávky, v akej bola uspokojená: 2309,50 €
11. Veriteľ: Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 01 Trnava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod: DPH zo speňaženého majetku
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: ust. § 87 ods. 2 písm. k) ZKR, pohľadávky na daniach
súvisiace so speňažovaním majetku
Suma pohľadávky, v akej bola uspokojená: 1851,060 €
12. Veriteľ: účtovníčka
Právny dôvod: rezerva ,uzatvorenie účtovníctva firmy
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: : ust. § 87 ods. 2 písm. e) ZKR , náklady súvisiace so
správou konkurznej podstaty
Suma pohľadávky, v akej má byť uspokojená: 300,00 €
13.Veriteľ: Ing. Dagmar Macháčková ,Správca ,Jarmočná 3 .920 01 Hlohovec
Právny dôvod: rezerva ,poštovné
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: : ust. § 87 ods. 2 písm. e) ZKR , náklady súvisiace so
správou konkurznej podstaty
Suma pohľadávky, v akej má byť uspokojená: 5,10 €
14.Veriteľ: Sberbank Slovensko a.s.
Právny dôvod: rezerva ,bankové poplatky
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: : ust. § 87 ods. 2 písm. e) ZKR ,náklady súvisiace so správou
konkurznej podstaty
Suma pohľadávky, v akej má byť uspokojená: 31,17 €
Pohľadávky proti podstate spolu:

8606,23 €

Poznámky k pohľadávkam proti podstate:
Paušálna odmena Správcu do konania prvej schôdze veriteľov:
Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 27.augusta 2015 č. k. 25K/3/2015-960 priznal Správcovi paušálnu odmenu
vo výške 6638,78 €. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 175/2015 zo dňa 11.09.2015.
PPodstata

Výťažok v EUR

%

VVšeobecná podstata

13 238,81

18,076

OOddelená podstata

60 000,00

81,924

SSpolu

73 238,81

100,000

Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 prvá veta ZKR „Paušálna odmena správcu je splatná nasledujúci deň po
nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o jej určení; paušálna odmena správcu sa uspokojuje prednostne pred inými
pohľadávkami proti podstate.“
Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku:
Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku bola určená v zmysle nasledovných právnych predpisov:
Podľa ustanovenia § 43 ods. 1 druhá veta ZKR: „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov má správca
nárok na odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na
uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 druhá veta ZKR: „Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu je splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.“
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 prvá veta Vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /ďalej v texte len ako „Vyhláška č. 665/2005 Z. z.“/: „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov
patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena
z výťažku“).“
Podľa ustanovenia § 17 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.: „ Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej
konkurzu patrí správcovi odmena 5 % v výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na
ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“
Podľa ustanovenia § 20 ods. 1 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z : Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti
vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou
(jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zo sumy výťažku do
zo sumy výťažku nad
zo sumy výťažku nad
zo sumy výťažku nad
zo sumy výťažku nad
zo sumy výťažku nad
zo sumy výťažku nad

33,19 eura
33,19 eura
331,94 eura
3 319,39 eura
33 193,92 eura
331 939,19 eura
3 319 391,89 eura

16 %,
15 %,
14 %,
13 %,
12 %,
3 %,
1 %.

Podľa ustanovenia § 22 ods. (1) Vyhlášky : „ Za speňaženie súboru majetku jedným právnym úkonom alebo
navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi alebo za speňaženie podniku alebo časti podniku patrí správcovi odmena z
výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 331,94 eura 16%,
b) zo sumy výťažku nad 331,94 eura 15%,
c) zo sumy výťažku nad 3 319,39 eura 14%,
d) zo sumy výťažku nad 33 193,92 eura 13%,
e) zo sumy výťažku nad 331 939,19 eura 6%,
f) zo sumy výťažku nad 3 319 391,89 eura 3%,
g) zo sumy výťažku nad 33 193 918,87 eura 1%
Zo speňaženia peňažných pohľadávok výzvou v celkovej výške 198,07 EUR si správca určil odmenu v zmysle § 17
ods. 2 Vyhlášky č. 655/2005 Z. z. vo výške 9,90 EUR ako 5% zo sumy 198,07 EUR.
Zo speňaženia hnuteľných veci v celkovej výške 5428,80 EUR po odpočítani DPH (804,00 EUR )ako pohľadávky
proti podstate si správca určil odmenu v zmysle § 20 ods. 1 Vyhlášky č. 655/2005 Z. z. vo výške 637,89 EUR .
Zo speňaženia súborov majetku v celkovej výške 5680,80 EUR po odpočítani DPH (1046,80 EUR )ako pohľadávky
proti podstate si správca určil odmenu v zmysle § 22 ods. 1 Vyhlášky č. 655/2005 Z. z. vo výške 685,26EUR .
Súdny poplatok za konkurzné konanie:
Súdny poplatok. 0,2 % zo sumy 13 238,81 EUR (t.j. speňaženie všeobecnej podstaty) je vo výške 26,47 EUR.
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Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov v zmysle § 13 ods. 1
Vyhlášky č. 655/2005 Z. z nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden správca.
Konečný rozvrh výťažku:
V zmysle ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR a vyššie uvedených skutočností Správca postupoval pri stanovení
konečného rozvrhu výťažku nasledovne:
Výťažok celkom

13 238,81EUR

Pohľadávky proti všeobecnej podstate

8 606,23EUR

Výťažok po odpočítani pohľadávok proti podstate

4 632,58EUR

Zistené pohľadávky celkom

150 185,02EUR

Percento pomerného uspokojenia

3,105

p.č. Veriteľ

Zistená
EUR

1

CORCOM,spol s.r.o

823,61

3,105

25,57

2

Union zdravotná pisťovňa, a.s.

261,66

3,105

8,12

3

KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance group

120,63

3,105

3,75

4

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

25 240,65

3,105

783,72

5

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

2 613,83

3,105

81,16

6

Slovenskáj konsolidačná,a.s. so sídlom Cintorínska 21 ,814 99
3 251,90
Bratislava

3,105

100,97

7

Presco Group ,a.s.

3,105

51,43

8

Slovenská konsolidačnáj,a.s. so sídlom Cintorínska 21 ,814 99
21 444,33
Bratislava

3,105

665,84

9

Decor interier ,spol s.r.o.

5 185,44

3,105

161,00

10 Art-EXPORT BOVA Kft.

1 495,58

3,105

46,43

11 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

13,28

3,105

0,41

12 Sociálna poisťovňa Bratislava

1 005,40

3,105

31,22

13 STARLIT Bratislava, s.r.o

1 304,47

3,105

40,50

14 SR -Daňový úrad Trnava

3 474,04

3,105

107,86

15 Tatra banka a.s.

81 279,87

3,105

2 523,73

1 656,31

Spolu

poľadávka

v

percento uspokojeniaUspokojenie v EUR

4 631,71

Rozdiel medzi sumou výťažku po odpočítaní pohľadávok proti podstate vo výške 4 632,58EUR a celkovou sumou
uspokojených pohľadávok vo výške 4 631,71EUR je 0,87 €, pretože sumu 4632,58 EUR z matematického hľadiska
nie je možné v celej výške prerozdeliť medzi vyššie uvedené pohľadávky .
Vyššie uvedený rozdiel vo výške 0,87 € bude v súlade ustanovením § 102 ods. 6 ZKR, ku dňu zrušenia konkurzu
Správcom odovzdaný Úpadcovi ako zostávajúci majetok.
V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 druhá veta ZKR Správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného
rozvrhu výťažku a určuje lehotu 20 dní odo dňa zverejnenia na jeho schválenie súdom. Správca žiada všetkých
veriteľov, aby na adresu kancelárie do 10 dní oznámili písomnou formou čísla účtov a variabilných symbolov pod
ktorým má správca výtažok odoslať.
V Hlohovci dňa 12.12.2016
Ing. Dagmar Macháčková
správca úpadcu DaVINCI ,s.r.o.
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K028958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Fašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučatín 165, 976 61 Lučatín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 72/2016 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K 72/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Škrabák, správca konkurznej podstaty úpadcu: Gabriela Fašková, nar. 25.07.1985, trvale bytom Lučatín
165, 976 61 Lučatín, zvoláva, v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 03.01.2017 o 10.00 hodine v kancelárii správcu
na adrese: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, na druhom poschodí, číslo dverí 220 s nasledujúcim
programom:
1. Otvorenie schôdze.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu.
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ZoKR.
4. Voľba veriteľského výboru.
5. Záver.

JUDr. Peter Škrabák, správca

K028959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Fašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučatín 165, 976 61 Lučatín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 72/2016 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 72/2016
Druh podania:
Súpis 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 19.12.2016
Iné majetkové hodnoty
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Por. č. Iná majetková hodnota Výška Deň zapísania do súpisu Dôvod zapísania do súpisu

Súpisová hodnota

1.

100% z nominálnej hodnoty sumy, t.j.
1 660 €

Peňažná hotovosť

1 660 € 16.11.2016

Majetok úpadcu zaistený správcom

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

K028960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudák Juraj, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tr. A. Hlinku 11, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 631,82 €

V Nitre, dňa 19.12.2016

JUDr. Andrea Pállová, správca

K028961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Bľanda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Havanská 24, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/59/2014S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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Okresný súd Košice I
26K/59/2014
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla kancelárie správcu a úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Matúš Čepček SKP úpadcu: Ladislav Bľanda, nar. 09.03.1965, bytom Havanská 24, 040 13 Košice, č.k.
26K/59/2014-S1701, oznamuje zmenu sídla kancelárie správcu z pôvodného sídla: Jana Kalinčiaka2591/6, 071 01
Michalovce na nové sídlo: Štefánikova 76, 071 01 Michalovce a zmenu úradných hodín kancelárie správcu
z pôvodných úradných hodín: Pondelok – Piatok 07.00-13.00 na nové úradné hodiny: Pondelok – Piatok
08.00-11.30 12.00-14.30.
JUDr. Matúš Čepček, SKP úpadcu

K028962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REJA CORPORATION, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 322 909
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/20/2015S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/20/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla kancelárie správcu a úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Matúš Čepček SKP úpadcu: REJA CORPORATION, s.r.o., Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, IČO: 44 322
909, č.k. 26K/20/2015-S1701, oznamuje zmenu sídla kancelárie správcu z pôvodného sídla: Jana Kalinčiaka2591/6,
071 01 Michalovce na nové sídlo: Štefánikova 76, 071 01 Michalovce a zmenu úradných hodín kancelárie správcu
z pôvodných úradných hodín: Pondelok – Piatok 07.00-13.00 na nové úradné hodiny: Pondelok – Piatok
08.00-11.30 12.00-14.30.
JUDr. Matúš Čepček, SKP úpadcu

K028963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Klus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podháj 51, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1986
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 1K 4/2016 S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 4/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Klus, narodený 17.03.1986, bytom Podháj 51, 974 05 Banská
Bystrica, ustanovený do funkcie Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica číslo 1K/4/2016 zo dňa 24.02.2016,
zverejnenom v Obchodnom vestníku číslo 45/2016 zo dňa 07.03.2016, v súlade s ustanovením § 97 ods.1 zákona
číslo 7/2005 Z. z. predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všetci prihlásení veritelia svoju účasť na prvej schôdzi veriteľov ospravedlnili, preto schôdza nebola uznášania
schopná a funkciu zástupcu veriteľov vykonáva súd.
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených
veriteľov bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 159/2016 dňa 17.08.2016, v lehote 30 dní stanovenej
správcom, neboli predložené žiadne námietky k pohľadávkam proti podstate.
Návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov obsahuje:
1. popis súpisovej zložky majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
2. spôsob speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
3. zoznam pohľadávok proti podstate priradených k súpisovej zložke majetku
4. odmena správcu
5. sumár pohľadávok proti podstate
6. výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov.
_________________

1. časť
Popis súpisovej zložky majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
_____________________________________________________________
a) finančná hotovosť spolu 3533,89 €, z toho
- hotovosť zložená dlžníkom vo výške 2.323,88 €
- zrážky zo mzdy vo výške 1.210,-€
b) úroky vo výške 0,01 €.
Príloha : prehľad príjmov -tabuľka
2. časť
spôsob speňaženia majetku
________________________
Finančná hotovosť je zabezpečená na účte číslo SK04 3100 0000 0010 0002 4808.
3. zoznam pohľadávok proti podstate priradených k súpisovej zložke majetku
a) administratívne výdavky správcu vo výške 139,95 € ( náklady kancelárie, poštovné, telekomunikačné)
b) bankové poplatky vo výške 35,74 €
Príloha : prehľad administratívnych výdavkov vrátane odmeny správcu
Prehľad bankových poplatkov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prehľad poštovného
4. časť
Odmena správcu
_________________
a)
Za výkon funkcie správcu do 1. schôdze veriteľov, ktorá sa konala dňa 16.06.2016 o 14.00 hodine, zvolanie
schôdze bolo zverejnené v OV číslo 58/2016 dňa 24.03.2016, podľa Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica
číslo 1K 4/2016 zo dňa 04.08.2016, patrí odmena vo výške 663,88 €.

b)
Za zaistenie peňažnej hotovosti patrí správcovi odmena vo výške 1 % z výťažku. Na účte dlžníka bola
zabezpečená hotovosť vo výške 3.533,89 €, z čoho 10,-€ je dotácia účtu správcom, základ pre určenie odmeny
správcu je 3.523,89 €. Odmena správcu činí 35,23 €.
c)

Spolu odmena správcu činí 699,11 €.

5. časť
Sumár pohľadávok proti podstate
_________________________________
a) administratívne výdavky - 139,95 €
b) bankové poplatky - 35,74 €
c) odmena správcu - 699,11 €
d) súdny poplatok 7,06 €
e) poštovné a administratívne výdavky do skončenia konkurzu 56,50 €
Spolu pohľadávky proti podstate vo výške 938,36 €.

6. časť
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
________________________________________________________________

1.

V konkurznom konaní boli zistené pohľadávky nezabezpečených veriteľov spolu vo výške 13 982,46 €.

2.
Z výťažku všeobecnej podstaty v celkovej výške 3533,89 €, po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej
podstate vo výške 938,36 €, je na uspokojenie veriteľov určená čiastka 2.595,53 €.

poradové dátum
číslo
zápisu

veriteľ
meno,
priezvisko,
adresa, sídlo IČO
obchodné meno

výška
prihlásenej
pohľadávky

poradie

výška
zistenej
pohľadávky

% podiel
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Cintorínska
Slovenská
21, 814 99 35776005 66,38
konsolidačná, a.s.
Bratislava

iná
66,38
nezabezpečená

0,00474738 12,321958

2.

29.3.2016

Panenská 7,
CETELEM
812
36 35787783 1 984,90
SLOVENSKO a.s.
Bratislava 1

iná
1 984,90
nezabezpečená

0,14195642 368,452153

3.

18.4.2016

Pajštúnska 5,
EOS
KSI
851
01 35724803 11 774,03
Slovensko,s.r.o.
Bratislava

iná
11 774,03
nezabezpečená

0,84205712 2185,584517

po
základnej
lehote

4.

Všeobecná
16.5.2016 zdravotná
poisťovňa a.s.

spolu

0,000000
Panónska
cesta
2, 35
Bratislava 851 874
04

937

157,15

iná
157,15
nezabezpečená

13 982,46

13 982,46

0,01123908 29,171372

1

2595,530000

Poučenie: Správca určuje lehotu 15 dní na schávlenie rozvrhu.

K028964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Flachbartová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baureova 7, 040 11 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 261 266
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/56/2015S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/56/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla kancelárie správcu a úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Matúš Čepček SKP úpadcu: Anna Flachbartová, nar. 22.01.1959 s miestom podnikania 040 11 KošiceSídlisko KVP, Bauerova 7, IČO: 37 261 266, č.k. 31K/56/2015-S1701, oznamuje zmenu sídla kancelárie správcu z
pôvodného sídla: Jana Kalinčiaka2591/6, 071 01 Michalovce na nové sídlo: Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
a zmenu úradných hodín kancelárie správcu z pôvodných úradných hodín: Pondelok – Piatok 07.00-13.00 na nové
úradné hodiny: Pondelok – Piatok 08.00-11.30 12.00-14.30.
JUDr. Matúš Čepček, SKP úpadcu

K028965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Sabol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzámok 174/22, 044 23 Jasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 273 424
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Jakab
Sídlo správcu:
Nerudova 9, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/47/2016 - S1683
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:
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Deň vydania: 22.12.2016

Okresný súd Košice I
31K/47/2016
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
Peňažná prostriedky na účte:
Suma a mena: 2000,00 €
Právny dôvod vzniku: príjem z podnikateľskej činnosti
Súpisová hodnota majetku: 2000,00 €
Deň zapísania: 13.12.2016

Peňažná prostriedky v hotovosti:
Suma a mena: 96,40 €
Právny dôvod vzniku: príjem z podnikateľskej činnosti
Súpisová hodnota majetku: 96,40 €
Deň zapísania: 13.12.2016
3. Nehnuteľnosti v katastrálnom území Malá Ida, Okres Košice - okolie
LV č. Reg. KN. Parcela č Súpisné číslo

Druh pozemku

Výmera
Spoluvlastnícky podiel
v m2

1207 E

1629

TTP

1457

1166 E

11

TTP

75

E

81

TTP

19

E

113

zast. Pl. a nádvoria

241

E

982

TTP

28816

1144 E

984/2

TTP

544449

989

506

524

24

urbársky dom (pozn.
právny vzťah k parcele nie je evidovaný na LV)

8400/36096000

E

1066

TTP

38911

E

1546

TTP

477

Celkový výmera v m2

614445

výmera na podiel v m2:

142,98

Právny dôvod vzniku: vlastníctvo nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku: 50 €
Deň zapísania: 16.12.2016

Mgr. Štefan Jakab
Správca
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K028966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mišovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gejzu Dusíka 2816/61, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1972
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 25K/34/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/34/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová hodnota v €

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

663,88 €

Peňažná hotovosť úpadcu

1 700,00 €

Pohľadávky z účtu:
Zostatková suma
7,00 €

Mena

Číslo účtu

Banka

EUR

SK80 5200 0000 0000 1494 8644

OTP Banka Slovensko, a.s.

Súpisová hodnota
7,00 €

SKP, k.s., správca

K028967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Sabol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzámok 174/22, 044 23 Jasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 273 424
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Jakab
Sídlo správcu:
Nerudova 9, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/47/2016 - S1683
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/47/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY
Oddelený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00151653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Oddelená podstata:
·
Rodinný dom súpisné. č. 174 na parcele reg. „C“ KN č. 154,
·
Pozemok na parc. reg. „C“ KN. č. 154 o výmere 1183m2, zastavané plochy a nádvoria
·
Pozemok na parc. reg. „C“ KN. č. 155 o výmere 2714m2, záhrady,
·
Garáž bez súp. čísla na parc. reg. „C“ č. 154 (neevidovaná na LV)
·
Príslušenstvo rodinného domu: ploty. Prípojka vody a kanalizácie, vonkajšie schody,
evidované Okresným úradom Košice, katastrálny odbor, Okres: Košice Okolie, Obec: Malá Ida, katastrálne územie: Malá Inda na liste
vlastníctva č. 498.
Dôvod zapísania: majetok vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/2
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Dôvod zapísania: majetok vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/2
Súpisová hodnota majetku: 19000,00 €
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 2
Zabezpečovacie právo: Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva zo dňa 8.3.2006
Výška zabezpečenej pohľadávky: 62638,21€
Deň zapísania: 16.12.2016

Mgr. Štefan Jakab
Správca

K028968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bružeňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 31, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Šoltésovej 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 K 79/2015 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 K 79/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Miroslav Vereb, Hrnčiarska č. 3, 040 01 Košice, správca úpadcu Peter Bružeňák, nar. 26.05.1956, Staničná č.
31, 044 31 Kostoľany nad Hornádom, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26
K/79/2015, v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 23.01.2017 o 09:00 hod. v kancelárii správcu s
nasledovným programom: 1. Prezentácia 2. Voľba zástupcu veriteľov 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.
Košice dňa 19.12.2016
JUDr. Miroslav Vereb
správca

K028969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Gál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K. Kuzmányho 2130/10, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1992
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/63/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/63/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:
Veriteľ

Ulica

číslo

Obec

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

Hodžova

11

Žilina

010 11

1 560,53 EUR
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Hodžova

11

Žilina

010 11

Deň vydania: 22.12.2016

1 560,53 EUR

SKP, k.s., správca

K028970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACHILLES, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 714 101
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2014S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/56/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jana Čepčeková, správca úpadcu ACHILLES, s.r.o., so sídlom Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 36 714 101 v súlade s ust. § 34 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 11.01.2017 o 09.30 hod.(prezentácia veriteľov od 09.00 hod.), na adrese kancelárie správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné.
Programom ďalšej schôdze veriteľov je: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Voľba člena veriteľského výboru, 3.
Záver schôdze.
Právo účasti na ďalšej schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na ďalšej schôdzi
veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania ďalšej schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu
a vymáhateľnosti.
Pri prezentácii veritelia- fyzické osoby predložia doklad totožnosti. Právnické osoby predložia výpis z obchodného
registra alebo iného obdobného registra vedeného podľa osobitného predpisu, nie staršieho ako 3 mesiace a doklad
totožnosti osoby oprávnenej konať na ďalšej schôdzi veriteľov. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc alebo
poverenie na zastupovanie s dokladom totožnosti a pri zastupovaní právnickej osoby aj jej výpis z obchodného
registra alebo iného obdobného registra vedeného podľa osobitného predpisu, nie staršieho ako 3 mesiace.
JUDr. Jana Čepčeková, správca úpadcu

K028971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunajškrob Starch, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 74, 936 01 Štúrovo
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHODNOTENIE I. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Správca úpadcu Dunajškrob Starch, a.s., Komenského č. 74, 936 01 Štúrovo, IČO: 35 958 511, konštatuje, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca úpadcu Dunajškrob Starch, a.s., Komenského č. 74, 936 01 Štúrovo, IČO: 35 958 511, konštatuje, že
ukončil I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Dolný Ohaj
a hnuteľných vecí, kde sa tieto speňažovali ako podnik 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 zabezpečeného veriteľa Ministerstvo hospodárstva SR zo dňa 04.11.2016, so záväzným pokynom
zabezpečeného veriteľa Privatbanka, a.s. zo dňa 11.11.2016 a so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa
11.11.2016 zverejnené v Obchodnom vestníku č. 225/2016 dňa 24.11.2016.
V stanovenej lehote dňa 15.12.2016 do 15.00 hod. sa do verejného ponukového konania neprihlásil žiadny
záujemca.

II.
Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie nehnuteľností
nachádzajúcich sa v k.ú. Dolný Ohaj a hnuteľných vecí, kde sa tieto speňažovali ako podnik, skončilo neúspešne.

v Nitre dňa 19.12.2016

JUDr. Ladislav Barát
správca

K028972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trebišovské pekárne a cukrárne a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 2320, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/24/2013 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/24/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o vymoženú pohľadávku v sume 53,20 EUR, poukázaná JUDr. Štefanom
Vargom, súdnym exekútorom, v exekučnom konaní vedenom proti Jánovi Uličnému, ktorá bola poukázaná na účet
správcu dňa 09.12.2016.
V Košiciach, dňa 19.12.2016
JUDr. Juraj BIROŠ, správca

K028973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dutka Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Laborcom 1775/30, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1955

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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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2010 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku
- zrazená časť nemocenskej dávky v sume 47,53 EUR, ktorá bola poukázaná na účet správcu dňa 16.11.2016
- zrazená časť nemocenskej dávky v sume 43,33 EUR, ktorá bola poukázaná na účet správcu dňa 16.12.2016
V Košiciach, dňa 19.12.2016
JUDr. Juraj BIROŠ, správca

K028974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčie Hrdlo 56, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2015 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

21. Pohľadávka z účtu v banke
Suma: 574,06,- EUR
Číslo účtu: SK0809000000005069757530
Mena: EUR
Deň a dôvod zapísania majetku: 19.12.2016, uvedená suma predstavuje časť mzdy úpadcu podliehajúca
konkurznému konaniu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR a to za obdobie 11/2016, zamestnávateľ: Slovnaft, a.s.
V Bratislave dňa 19.12.2016,
Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K028975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Hlásniková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Lehota 262, 976 81 Horná Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4K 20/2016 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 20/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Kristián Gregor, správca úpadcu Veronika Hlásniková, nar. 27.11.1990, bytom Horná Lehota 262, 976 81
Horná Lehota, oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa, ktorá bola doručená po
základnej prihlasovacej lehote, a to:
veriteľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008
prihlásená suma: 0,52 EUR
V súlade s § 32 ods. 3 a ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje všetkým veriteľom, že kauciu pri
popretí pohľadávky tohoto veriteľa je možné zložiť na bankový účet: SK50 1100 0000 0029 3613 0434, pričom
variabilným symbolom je číslo popretej pohľadávky v zozname.
Popretie pohľadávky tohoto veriteľa je účinné len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a ak v tej istej lehote bude na
vyššie uvedený účet pripísaná suma 350,- Eur za popretie tejto pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou.

K028976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľuboš Janák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 29, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/36/2016 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/36/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

8.Súpisová zložka majetku: Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke
Názov a sídlo banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 60,- €
Číslo účtu: SK7509000000005114194934
Mena: EUR
Deň zapísania do súpisu majetku: 19.12.2016
Dôvod zapísania do súpisu majetku: Odmena za výkon činnosti podliehajúca konkurznému konaniu
V Bratislave dňa 19.12.2016, Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K028977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Broda František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 14, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1965

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. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2016 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty úpadcu František Broda, nar. 23.9.1965, bytom
Hviezdoslavova 14, 083 01 Sabinov, týmto podľa § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty boli správcovi doručené prihlášky nezabezpečených pohľadávok veriteľa ČSOB Leasing, a.s.,
Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713, a to prihláška por. č. 1 predmetom ktorej je uplatnenie
pohľadávky v celkovej sume 57 163,39 Eur, por. č. 2 predmetom ktorej je uplatnenie pohľadávky v celkovej sume
3 843,83 Eur, por. č. 3 predmetom ktorej je uplatnenie pohľadávky v celkovej sume 2 384,58 a por. č. 4 predmetom
ktorej je uplatnenie pohľadávky v celkovej sume 2 740,21 Eur. Správca ďalej oznamuje, že vyššie uvedené
pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Oneskorene prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva, do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky
do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K028978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prikler Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Amurská 27, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/37/2016 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/37/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
JUDr. Štefan Dedák, správca so sídlom kancelárie Carlton Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava,
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1406, v zmysle § 76 a nasl.
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZKR“) a § 37
a nasl. vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia ZKR zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu Richarda Priklera, nar. 30.09.1979, trvale
bytom Amurská 27, 821 06 Bratislava, štátny občan SR:
Peňažné
prostriedky
Hotovosť
Hotovosť

Hotovosť

Právny dôvod

Súpisová hodnota

Peňažné prostriedky získané darom a vložené na účet úpadcu č. účtu IBAN: SK67
1 700,- EUR
1100 0000 0029 3314 1752 zriadený správcom.
Zostatok na účte IBAN: SK58 1111 0011 0904 1003, vedený v UniCredit Bank Czech
35,33 EUR
Republic and Slovakia, a.s.
Zostatok na účte IBAN: SK26 1100 000 0030 1770 4083, vedený v Tatra banka, a.s.

0,02 EUR

Príjem úpadcu Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom mzda

v závislosti

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príjem úpadcu Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom mzda v závislosti od hrubej
rozhodnutia exekúciou v zmysle ust. § 72 ods. 2 ZKR z pracovného pomeru.
mesačnej mzdy za daný mesiac

V Bratislave, dňa 16.12.2016

JUDr. Štefan Dedák,
správca

K028979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Sliš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mamatayova 1581/9, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.8.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2014S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Podľa § 96 ods.2 ZKR správca oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty po dodatočnom speňažení
majetku úpadcu zapísaného v súpisovej zložke majetku všeobecnej podstaty č. 10 až 33, a súčasne oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty po speňažení tohto majetku. Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto
tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu do zoznamu
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.

K028980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Švaňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom ČSA 1306/13, 024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.8.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2016 S 1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty Úpadcu Jozef Švaňa, nar. 18.8.1984, bytom ČSA 1306/13, 024 04 Kysucké Nové Mesto
(ďalej len „Úpadca“) sa v zmysle ust. §-u 76 ods. 3 ZKR a ust. §-u 40 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 665/2005 Z.z. dopĺňa
o novú súpisovú zložku majetku:

7/
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Iná majetková hodnota: Kreditný úrok na účte Úpadcu za obdobie od 2/2016 do 11/2016 vo výške 0,06 Eur
deň zaradenia do súpisu: 16.12.2016
dôvod zaradenia do súpisu: majetok, ktorý v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 0,06 Eur

V Martine, dňa 16.12.2016
JUDr. Marína Gallová, správca

K028981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOINŠTAL s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná štvrť 32, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 486 213
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2016 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Gábor Száraz, správca, so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, reštrukturalizačný správca dlžníka
EKOINŠTAL s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom: Priemyselná štvrť 32, 083 01 Sabinov, Slovenská republika, IČO:
36 486 213, sp. zn.: 1R/1/2016, týmto v zmysle ust. § 146 ods. 1 a ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. (ďalej len „ZoKR“)
v platnom znení zvoláva schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 12.01.2017 o 09.00 hod. v priestoroch
Kultúrneho strediska v Starej Ľubovni, Nám. gen. Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa.
Program schvaľovacej schôdze:
1.Rozprava
2.Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
Správca zároveň oznamuje účastníkom reštrukturalizačného konania, že veriteľský výbor dňa 16.12.2016 schválil
dlžníkom predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu zo dňa 01.12.2016 a zároveň odporučil
účastníkom plánu oprávneným o schválení plánu hlasovať, aby hlasovali za jeho prijatie. Účastníci plánu sa môžu
zúčastniť schvaľovacej schôdze aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu, pričom pravosť podpisu
účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne overená.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu osobne v úradných hodinách
v Kancelárii správcu na ul. Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, t.j. 7.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.00 hod. do
13.30 hod. Kontakt: tel/fax: 052 432 27 74, email: ak.szaraz@gmail.com.
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K028982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabčo Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 767/57, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/28/2016 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/28/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca podstaty úpadcu Ján Gabčo, nar. 12.01.1949, trvale bytom Okružná 767/57, 058 01 Poprad oznamuje, že
účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese Lipová 1 v
Humennom denne v úradných hodinách správcu. Na nahliadnutie do spisu je potrebné sa nahlásiť vopred na tel.
čís. 0903 377 979.
JUDr. Ing. Jozef Sitko
správca
V Humennom, dňa 19.12.2016

K028983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Samuel Bibza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 232, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.5.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2016 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/48/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tatiana Hládeková, správca úpadcu: Ing. Samuel Bibza, trvale bytom Roľnícka 232, Bratislava, nar. 8.5.1947,
oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu 2K/48/2016 S1626 v
kancelárii správcu: Prievozská 4B, Apollo Business Center II, blok C, 821 09 Bratislava, a to každý pracovný deň v
čase od 09.00 – 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy
elektronickej pošty hladekova@akmisik.sk.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K028984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL-MAX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 155, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 714 739
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/26/2016-S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/26/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
Oznámenie zámeru zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
Mgr. Peter Podolský, správca úpadcu: STEEL-MAX, s.r.o., so sídlom Račianska 155, 831 02 Bratislava, IČO: 36
714 739, č. k. 6K/26/2016, v zmysle § 96 ods. 2 v spojení s § 97 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje
svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre dotknutého zabezpečeného veriteľa a veriteľov pohľadávok
proti podstate k dispozícii v kancelárii správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, 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.
Mgr. Peter Podolský, správca.

K028985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabčo Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 767/57, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/28/2016 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/28/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM
Invitation to lodge a claim for foreign creditor
Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca") Ján
Gabčo, nar. 12.01.1949, trvale bytom Okružná 767/57, 058 01 Poprad oznamujeme, že uznesením Okresného
súdu v Prešove, č.k.: 4K/28/2016, zo dňa 08.12.2016 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Ján Gabčo, nar. 12.01.1949, trvale bytom Okružná 767/57, 058 01 Poprad, our duty is to
inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no: 4K/28/2016 dated on 08.12.2016
bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 239/2016 dňa 14.12.2016.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published in Commercial Bulletin no. 239/2016 on
14.12.2016. The bunkruptcy was declared as of this date.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd v Prešov, Grešova 3,
080 42 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania 4K/28/2016, a v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr.
Ing. Jozef Sitko, so sídlom správcovskej kancelárie: Lipova 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika. Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky
a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj
veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí
vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v
prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade
s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy procedure in one copy to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080
42 Prešov, Slovak Republic, to the No. 4K/28/2016 and in one copy to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Ing. Jozef Sitko, Lipova 1, 066 01 Humenné, Slovak republic. Each secured claim must be lodged
separately. The lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal
cause of the interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend
on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information
provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not
have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a
seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual
residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed
according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated
or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in the
bunkruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The
trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgment of claim.
JUDr. Ing. Jozef Sitko
správca
trustee
Humenné, 19.12.2016
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K028986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Kovalík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 17, 974 01 Banska Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Nada Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizanska 15, 985 11 Halic
Spisová značka správcovského spisu: 4K 48/2016 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 48/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie

Ing. Naďa Bôžiková, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S 1530, so sídlom
kancelárie Partizánska 15, 985 11 Halič, ako konkurzný správca úpadcu Marian Kovalík, nar. 04.03.1976, bytom
974 01 Banská Bystrica, Trieda SNP 17, (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu
možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.

Číslo účtu: 2925854066/1100

Vedený v Tatra banka, a.s.

Variabilný symbol: 4482016

Výška kaucie: 350,- EUR

Doplňujúce údaje ( poznámka):
Marian Kovalík, kaucia popretie pohľadávky 4K 48/2016

V Haliči, dňa 19.12.2016
Ing. Naďa Bôžiková
správca
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K028987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FamilyPharm s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Divadelná 4, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 489 386
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2014 S-1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Marián Pataj, správca konkurznej podstaty úpadcu: FamilyPharm s.r.o., so sídlom Divadelná 4, 960 01
Zvolen, IČO: 45 489 386, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli do zoznamu pohľadávok zapísané
nasledovné pohľadávky:
Veriteľ: PHARMA GROUP, a.s., so sídlom SNP č. 150, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 31 320 911
Dátum zápisu: 19.12.2016
Prihlásená pohľadávka:
·

pohľadávka vo výške 210,69 € z titulu neuhradenej faktúry č. 420131423, vystavenej dňa 22.02.2013 za
dodanie tovaru, ktorého prevzatie úpadca potvrdil na dodacom liste č. 420131423.

JUDr. Marián Pataj, správca

K028988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Bálintová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vansovej 703, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1964
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/65/2016/S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/65/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k. s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Zlata
Bálintová „v konkurze“ nar. 14.04.1964, bytom Vansovej 703, 981 01 Hnúšťa, oznamuje, že po základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 12.12.2016 doručená do kancelárie správcu prihláška
pohľadávky veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, pod
por.č. 1, s celkovou sumou vo výške 101,43 €.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a
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Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
LICITOR recovery, k.s.
Správca

K028989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Somorovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zapotok 70, 900 81 Šenkvice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2016 S1636 BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/25/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 7
iná majetková hodnota
suma
33,24 EUR
IBAN
SK91 0900 0000 0051 1589 7869
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Slovenská sporiteľňa, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 33,24 EUR
deň zapísania majetku
15.08.2016
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 8
iná majetková hodnota
suma
16,89 EUR
IBAN
SK91 0900 0000 0051 1589 7869
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Slovenská sporiteľňa, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 16,89 EUR
deň zapísania majetku
13.09.2016
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 9
iná majetková hodnota
suma
IBAN

17,07 EUR
SK91 0900 0000 0051 1589 7869
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mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Slovenská sporiteľňa, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 17,07 EUR
deň zapísania majetku
14.10.2016
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 10
iná majetková hodnota
suma
16,59 EUR
IBAN
SK91 0900 0000 0051 1589 7869
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Slovenská sporiteľňa, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 16,59 EUR
deň zapísania majetku
15.11.2016
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 11
iná majetková hodnota
suma
16,89 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 16,89 EUR
deň zapísania majetku
13.12.2016
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.

K028990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Vitos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 646/14, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.5.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Veselovský
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/9/2016/S1572
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Ing. Peter Veselovský, správca so sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, Ružomberok v konkurznom konaní úpadcu
Ondrej Vitos, nar.: 13.5.1974, Hollého 646/14, 010 01 Žilina vedenom na Okresnom súde v Žiline č.k.: 1K/9/2016, v
zmysle ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších na základe
znaleckého posudku č. 284/2016 vyhotoveného znalcom Ing. Renátou Lajčiakovou dňa 17.12.2016 opätovne
stanovuje hodnotu majetku zapísaného v súpise majetku oddelnej podstaty zabezpečeného veriteľa SR- Daňový
úrad Žilina, J. Kráľa 2, Žilina nasledovne
Poradové číslo 1
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Žilina, obec Terchová, k.u.: Terchová, evidované Katastrálnym odborom
okresného úradu Žilina na LV. č 4778 a to pozemok parcela C – KN č. 7252/8 – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 25 m2 a stavba – maštaľ postavená na parcele C – KN č. 7252/8, v spoluvlastníckom podiele na meno
úpadcu vo výške 1/2 k celku,
Pôvodná súpisová hodnota majetku (aj mena): 250,00€
Opätovne stanovená súpisová hodnota majetku: 211,38€

V Ružomberku dň 19.12.2016
Ing. Peter Veselovský, správca

K028991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Oravec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 3394/13, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/80/2015 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/80/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisové číslo: 5
Deň zapísania: 19.12.2016
Druh zložky: iná majetková hodnota- §38 písm. h) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Opis súpisovej zložky majetku: Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
Dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu
Súpisová hodnota: 500,- EUR

V Humennom, dňa 19.12.2016

_________________________________
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
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Správca konkurznej podstaty
zn. správcu S1396

K028992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Rudová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalok 49, 094 23 Michalok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1977
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2015/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

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 Tkáčska 2,
080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Renáta Rudová, bytom
094 23 Michalok 49, nar.: 20.11.1977 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 81 ods. 1 zák. č.
7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vylučuje zo súpisu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, na základe súhlasu zástupcu veriteľov zo dňa
09.12.2016 nasledovný majetok.

Pohľadávka z účtu

Číslo súpisovej Dôvod
vylúčenia
zložky
súpisu majetku

1

ust. § 81 ods. 1 ZKR

zo Dátum
vylúčenia
súpisu majetku

19.12.2016

zo Číslo
účtu

bankového

Vkladná knižka
561781695

Banka

č.: Slovenská
sporiteľňa, a.s.

Zostatok

Súpisová
hodnota

7,17 €

7,17 €

V Prešove, dňa 19.12.2016
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s. - správca Úpadcu
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K028993
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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: 700,00; mena: EUR;
Banka (alebo iná inštitúcia): Tatra banka, a.s..;
Súpisová hodnota majetku: 700,00 EUR

V Nitre, dňa 19.12.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca

K028994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PIENSTAV a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 188 034
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2014/S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica

zo zasadnutia veriteľského výboru podľa ustanovenia § 38 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: PIENSTAV a.s. v konkurze, so sídlom Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00 188 034 (ďalej aj ako
len „Úpadca“), vedenej pred Okresným súdom Prešov, pod spis. zn.: 2/K/23/2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zvolávateľ zasadnutia:
JUNO DS, s.r.o., so sídlom Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 501 522
(ďalej aj ako len „Predseda VV“)

Miesto zasadnutia: Správcovská kancelária: Tkačská 2, 080 01 Prešov, dňa 19.12.2016, začiatok o 10:00 hod.

Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:

JUNO-DS, s.r.o., so sídlom Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 501 522,
SPIŠ JMD, s.r.o., so sídlom Kamenárska 4/7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 586 005,

Slonenská konsolidačna, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 hlasovala per
rollam, t.j. písomne, zaslaním svojho hlasovania doručenému do kancelárie Správcu.

Prílohu č. 1 - Listina prítomných na zasadnutí veriteľského výboru konaného dňa 19.12.2016
Prílohu č. 2
a.s.

-

Písomné hlasovanie člena veriteľského výboru – Slovenská konsolidačná,

Celkový počet hlasov členov veriteľského výboru / celkový počet hlasov prítomných členov veriteľského
výboru: 5/3.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že veriteľský výbor je v zmysle ust. § 38 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný.

PROGRAM ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
1.)

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,

2.)
Prejednanie a uloženie záväzného pokynu na základe žiadosti Správcu „ Vyhodnotenie III.
kola verejného ponukového konania a žiadosti o odporúčanie “ zo dňa 01.12.2016,
3.)

Rôzne, záver.

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

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril zvolávateľ zasadnutia – predseda veriteľského výboru a ten prezentoval
program zasadnutia veriteľského výboru. Na základe vykonanej prezentácie prítomných veriteľov Predseda VV
konštatoval, že veriteľský výbor je vzhľadom na počet prítomných členov uznášaniaschopný podľa ust. § 38 ods. 2
ZKR, nakoľko na zasadnutí veriteľského výboru je prítomná väčšina jeho členov.

2.) Prejednanie a uloženie záväzného pokynu na základe žiadosti Správcu „ Vyhodnotenie III. kola
verejného ponukového konania a žiadosti o odporúčanie “ zo dňa 01.12.2016

V rámci tohto bodu programu Predseda VV prezentoval veriteľskému výboru žiadosť Správcu
„
Vyhodnotenie III. kola verejného ponukového konania a žiadosti o odporúčanie “ zo dňa 01.12.2016, pričom
následne prebehla k predmetnému bodu programu diskusia medzi jednotlivými členmi veriteľského výboru.

Predseda VV následne predniesol návrh uznesenia č. 1:

„ Veriteľský výbor vo veci:
Zrealizovaného tretieho kola verejného ponukového konania v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d)
ZKR , predmetom ktorého bolo speňaženie doplneného hnuteľného majetku ( súpis, ktorého bol zverejnený
v OV č. 86/2016, zo dňa 05.05.2016 ) a to v súlade so schválenými podmienkami III. kola verejného
ponukového konania, odporúča Správcovi prijať víťazné ponuky záujemcov tak ako boli vyhodnotené
Správcom a zároveň odporúča Správcovi vyzvať víťazných záujemcov, aby v lehote 10 dní od doručenia
výzvy uzavreli so Správcom kúpne zmluvy “.

Hlasovanie:
Za: 3 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

Na základe výsledkov hlasovanie možno konštatovať, že veriteľský výbor schválil uznesenie č. 1 v znení:

„ Veriteľský výbor vo veci:
Zrealizovaného tretieho kola verejného ponukového konania v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d)
ZKR , predmetom ktorého bolo speňaženie doplneného hnuteľného majetku ( súpis, ktorého bol zverejnený
v OV č. 86/2016, zo dňa 05.05.2016 ) a to v súlade so schválenými podmienkami III. kola verejného
ponukového konania, odporúča Správcovi prijať víťazné ponuky záujemcov tak ako boli vyhodnotené
Správcom a zároveň odporúča Správcovi vyzvať víťazných záujemcov, aby v lehote 10 dní od doručenia
výzvy uzavreli so Správcom kúpne zmluvy “.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.) Rôzne, záver

V rámci tohto bodu programu Predseda VV vyzval prítomných veriteľov na prípadné otázky týkajúce sa
predmetného konkurzného konania, pričom následne prebehla diskusia medzi jednotlivými členmi veriteľského
výboru. Na záver sa Predseda veriteľského výboru poďakoval všetkým prítomných členom veriteľského výboru za
účasť a o 10.45 hod. zasadnutie veriteľského výboru uzavrel.

VYHOTOVIL: JUNO DS, s.r.o., v mene kt. koná Mgr. Janka Jaceniková, v zastúpení advokátom

JUDr. Milošom Hnatom

V Prešove, dňa 19.12.2016

.....................................................................................................
Predseda veriteľského výboru JUNO DS, s.r.o.
v zast. JUDr. Miloš Hnat, advokát

K028995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Nováková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 757/20, 926 01 Sereď 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1973
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 25K/9/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu
Marcela Nováková, nar. 25.06.1973, bytom Cukrovarská 757/20, 926 01 Sereď, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Marcela Nováková, nar. 25.06.1973, bytom Cukrovarská 757/20, 926 01 Sereď, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom
konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 12.12.2016 správcom do
zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:

Veriteľ

Ulica

Číslo Obec

CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.

Malý trh 2/A

PSČ

Štát

Bratislava 811 08 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma

14.152,22 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K028996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kochan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1974
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K 56/2016 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 56/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., IČO: 47236108, so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01
Rimavská Sobota ako správca konkurznej podstaty Jána Kochana, nar. 18.08.1974, bytom Kolonáda 4833/20,
984 01 Lučenec, sp. zn. 4K 56/2016 zvoláva v zmysle §34 ods.1 ZKR prvú schôdzu veriteľov úpadcu, ktorá sa
uskutoční dňa 27.01.2017 o 10.00 hod. v kancelárii správcu na adrese Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská
Sobota.

Predmetom schôdze bude:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze veriteľov, prezentácia a zistenie uznášaniaschopnosti.
Správa o činnosti správcu konkurznej podstaty a stave konkurzného konania.
Voľba zástupcu veriteľov.
Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ZKR.
Záver.

Schôdze veriteľov má právo zúčastniť sa každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri prezentácii veritelia – fyzické
osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia – právnické osoby originál výpisu z OR, nie starší ako 3 mesiace.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s platným dokladom
totožnosti.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca

K028997
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
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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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:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisovej zložky majetku patriacej do všeobecnej podstaty
Súpisová zložka majetku – Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu bola zapísaná do súpisu majetku všeobecnej
podstaty a zverejnená v OV č. 199/2016 dňa 17.10.2016 nasledovne:

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

Aktualizácia – výmaz poznámky:
Poznámka: majetok patriaci do BSM
Dôvod výmazu poznámky: peňažná hotovosť úpadcu nadobudnutá pred uzatvretím manželstva
Deň výmazu poznámky: 08.12.2016

V Nitre, dňa 16.12.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca

K028998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Kvaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Júliusa Bottu 1133/3, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1977
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K/64/2016 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/64/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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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Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota ako
správca úpadcu: Adriana Kvaková, nar. 13.03.1977, bytom Júliusa Bottu 1133/3, 050 01 Revúca, v zmysle § 32
ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 ZKR v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Číslo účtu je: IBAN: SK51 1100
0000 0029 4003 0495. Identifikácia platby: variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 €.
Rimavská Sobota, 19.12.2016
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.

K028999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMARO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 785 543
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/31/2016 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/31/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dňa 16.12.2016 doplnenie súpisu majetku podstát ( oddelená podstata ) o
súpisové zložky majektu:
Pozemky
typ
súpiso
súpiso
spolu vá
vej
druh
výmer
názo čísl parcel vlastníc hodnot
P.
štá
Deň
položk pozemk a
obec
v
o né
ky
a
č.
t
zápisu
y
u
(m2)
k.ú. LV číslo podiel majetk
majetk
úpadcu u
u
(€)

4

Pozem orná
ok
pôda

246

Dubni
ca
Prejt 307 366/10
nad SR
1/1
a
7 1
Váho
m

Číslo
Dôvod
Zabezpečný zabezpeč Zabezpečný
zapísania
veriteľ
enej
veriteľ
súpisovej
v 1.
pohľadávk
v 2.
zložky
poradí
y podľa
poradí
majetku
zoznamu

majetok 3.
osoby
Moravské
zabezpeču vinařské
16.12.2
184,50
júci
závody
016
záväzky Bzenec
úpadcu
s.r.o.
§79 ZKR

8

/

Číslo
zabezpeč
enej
Poznám
pohľadávk ka
y podľa
zoznamu

/
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Pozem orná
ok
pôda

Dubni
ca
Prejt 307 366/20
10285 nad SR
1/1
a
7 1
Váho
m

majetok 3.
osoby
Moravské
zabezpeču vinařské
7
16.12.2
júci
závody
713,75 016
záväzky Bzenec
úpadcu
s.r.o.
§79 ZKR

8

/

/

Pozem orná
ok
pôda
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ca
Prejt 307 366/30
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1/1
a
7 1
Váho
m

majetok 3.
osoby
Moravské
zabezpeču vinařské
16.12.2
28,50
júci
závody
016
záväzky Bzenec
úpadcu
s.r.o.
§79 ZKR

8

/

/
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ca
Prejt 307 366/40
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1/1
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7 1
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majetok 3.
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Moravské
zabezpeču vinařské
16.12.2
77,25
júci
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záväzky Bzenec
úpadcu
s.r.o.
§79 ZKR

8

/

/

Dubni
ca
Prejt 223
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a
2
Váho
m

VÚB, a.s.
majetok 3. (nie je
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veriteľom
zabezpeču úpadcu,ale
9
16.12.2
júci
veriteľom
/
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Moravské
vinařské
závody
Bzenec
s.r.o.

8

Pozem orná
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pôda
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né
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8
452
ok
a
nádvori
a

1/1
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poradí)

9

Pozem
záhrady 420
ok

Stavby
Typ
súpiso
vej
P.
položk Popis
č.
y
majetk
u

10 Stavba

Dubni
ca
Prejt 223
nad SR
216
a
2
Váho
m

1/1

VÚB, a.s.
majetok 3. (nie je
osoby
veriteľom
zabezpeču úpadcu,ale
9
16.12.2
júci
veriteľom
/
240,00 016
záväzky tretej osoby
úpadcu
zapísaným v
§79 ZKR prvom
poradí)

súpiso
Spolu vá
Súpis
Náz Čísl Parcel vlastníc hodnot
Št
Deň
né
Obec
ov o né
ky
a
át
zápisu
číslo
k.ú. LV číslo podiel majetk
úpadcu u
(€)

rodinný
291
dom

Dubni
ca
Prejt 223
nad SR
215
a
2
Váho
m

1/1

Moravské
vinařské
závody
Bzenec
s.r.o.

Číslo
Dôvod
Zabezpečný zabezpeč Zabezpečný
zapísania
veriteľ
enej
veriteľ
súpisovej
v 1.
pohľadávk
v 2.
zložky
poradí
y podľa
poradí
majetku
zoznamu

VÚB, a.s.
majetok 3. (nie je
osoby
veriteľom
zabezpeču úpadcu,ale
80
16.12.2
júci
veriteľom
/
816,00 016
záväzky tretej osoby
úpadcu
zapísaným v
§79 ZKR prvom
poradí)

Moravské
vinařské
závody
Bzenec
s.r.o.

8

Číslo
zabezpeč
enej
Poznám
pohľadávk ka
y podľa
zoznamu

8

Ing. Katarína Roderová
správca konkurznej podstaty
úpadcu
číslo konania :
40K/31/2016
konanie vedené Okresným
súdom Trenčín
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K029000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Vlasko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I. 39/99, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/46/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu Anton Vlasko, sp. zn. 40K/46/2016
1.Iná majetková hodnota:
popis: nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
hodnota: 663,88,-EUR.
2.Iná majetková hodnota:
popis: príjem podliehajúci konkurznej podstate za obdobie 11/2016
hodnota: 134,42,-EUR.

JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K029001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Válek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolnomajerská 172/9, 900 28 Zálesie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2010-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/1/2010
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty v konkurze na majetok úpadcu Jozef Válek, Dolnomajerská
172/9, 900 28 Zálesie, vedenom pod č.k. 4K/1/2010 na Okresnom súde Bratislava I
v zmysle § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom ku dňu vyhlásenia konkurzu
na majetok úpadcu (ďalej len „zákon“ alebo „ZKR“)
I. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 4K/1/2010 zo dňa 02.03.2010 bol na majetok úpadcu Jozef Válek,
Dolnomajerská 172/9, 900 28 Zálesie (ďalej aj „úpadca“) vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol
ustanovený JUDr. Marek Letkovský, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
pod č. 1378.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po ustanovení do funkcie správca zabezpečil majetok úpadcu, prijímal prihlášky jednotlivých veriteľov, vyhotovil
konečný zoznam pohľadávok, zvolal prvú schôdzu veriteľov a vykonal ďalšie úkony v súvislosti s vedením konkurzu.
Prvá schôdza veriteľov sa konala dňa 27.05.2010 v Bratislave, v rámci schôdze bol zvolený 5 členný veriteľský
výbor.
Správca v zmysle § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. ZKR vyhotovil súpis majetku podstát, pričom bola vytvorená
všeobecná podstata a oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Volksbank Slovensko, a.s. (aktuálne obchodné
meno Sberbank Slovensko, a.s.). Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Volksbank Slovensko, a.s. bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 091B/2010 dňa 13.05.2010, doplnený bol v Obchodnom vestníku č.
115B/2010 dňa 16.06.2010 Oddelená podstata veriteľa Volksbank Slovensko, a.s. bola speňažovaná v priebehu
roka 2013, následne bol pripravený rozvrh výťažku oddelenej podstaty, pričom zabezpečený veriteľ bol výťažkom
z oddelenej podstaty uspokojený v časti jeho pohľadávky. Vo zvyšnej časti pohľadávky preto bude tento
zabezpečený veriteľ bude v súlade s ustanovením § 94 ZKR uspokojený rovnako ako nezabezpečení veritelia.
Príloha: rozvrh oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Volksbank Slovensko, a.s. (príloha 1)
Súpis všeobecnej podstaty bol v zmysle príslušných ustanovení zákona zverejnený v Obchodnom vestníku č.
091B/2010 dňa 13.05.2010, následne bol súpis doplnený o nové súpisové zložky zverejneniami v nasledovných
čiastkach Obchodného vestníka:
- 093B/2010 dňa 17.05.2010,
- 034B/2011 dňa 18.02.2011,
- 183/2012 dňa 21.09.2012,
- 235/2013 dňa 05.12.2013,
- 075/2014 dňa 17.04.2014,
- 220/2014 dňa 18.11.2014,
- 042/2015 dňa 03.03.2015,
- 007/2016 dňa 13.01.2016,
- 050/2016 dňa 14.03.2016,
- 140/2016 dňa 21.07.2016,
- 151/2016 dňa 05.08.2016,
- 184/2016 dňa 26.09.2016,
- 193/2016 dňa 07.10.2016,
- 218/2016 dňa 14.11.2016,
- 234/2016 dňa 07.12.2016.
V konkurze nie je správcovi známa žiadna proti nemu smerujúca incidenčná žaloba, ktorou by sa veriteľ prihlásenej
a popretej pohľadávky domáhal jej zistenia na príslušnom súde.
Počas celého priebehu konkurzu úpadca poskytoval správcovi súčinnosť v zmysle príslušných ustanovení zákona
a plnil si svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona.
II. Rozvrhová časť
Majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty pozostával z nasledovných súpisových zložiek: iné
majetkové hodnoty, pohľadávky z účtu v banke, pohľadávky (vzniknuté z podnikateľskej činnosti úpadcu pred
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetkové hodnoty, pohľadávky z účtu v banke, pohľadávky (vzniknuté z podnikateľskej činnosti úpadcu pred
vyhlásením konkurzu), náhrady za niektoré odporované úkony úpadcu vykonané pred vyhlásením konkurzu.
Významnú časť majetku podliehajúceho konkurzu tvorili najmä pravidelné zrážky z dôchodku úpadcu vyplácaného
Sociálnou poisťovňou. V súpise všeobecnej podstaty boli ďalej zapísané aj nehnuteľnosti (presnejšie:
spoluvlastnícke podiely na pozemkoch), ako aj cenné papiere a iné majetkové hodnoty spočívajúce v majetkových
podieloch úpadcu v obchodných spoločnostiach JOVAK spol. s r.o. a Jo & Mi, s.r.o.; vzhľadom na dlhodobú
nespeňažiteľnosť dotknutých súpisových zložiek z dôvodu nezáujmu, vysokých nákladov na speňažovanie alebo
vzhľadom na nepomer medzi nákladmi na speňažovanie a očakávaným výťažkom, boli tieto súpisové zložky po
súhlase príslušného orgánu vylúčené zo súpisu všeobecnej podstaty, čo správca oznámil zverejnením
v Obchodnom vestníku č. 225/2016 zo dňa 24.11.2016.
Príloha: vylúčené súpisové zložky (príloha 2)
Aktuálny súpis majetku všeobecnej podstaty je prílohou rozvrhu. Celková súpisová hodnota majetku zapísaného do
súpisu ku dňu zostavenia tohto rozvrhu predstavuje sumu 40.010,88 EUR.
Príloha: súpis všeobecnej podstaty ku dňu rozvrhu (príloha 3)
Hrubý výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty predstavuje sumu 40.070,76 EUR.
Počas vedenia konkurzu vznikli pohľadávky proti podstate, ktoré boli priradené ku všeobecnej podstate; ich prehľad
je uvedený v priloženom zozname pohľadávok proti podstate. Pohľadávky proti podstate vznikli jednak v súvislosti
s oddelenou podstatou veriteľa Volksbank Slovensko, a.s., ako aj so všeobecnou podstatou, pričom pohľadávky
proti podstate súvisiace s oboma podstatami sa rozpočítali pomerným spôsobom medzi obe podstaty. Celková
suma pohľadávok proti podstate pripadajúca na všeobecnú podstatu vrátane rezervy na budúce pohľadávky proti
podstate predstavuje sumu vo výške 5.354,93 EUR bez započítania odmeny správcu za speňaženie majetku
v zmysle príslušných predpisov. Medzi pohľadávky proti podstate sa zaraďuje aj odmena správcu za speňaženie
dotknutých súpisových zložiek; odmena za speňaženie je určená podľa § 13 a nasl. vyhlášky MS SR č. 665/2005
Z.z.; nakoľko správca je platiteľom DPH, v zmysle § 10 citovanej vyhlášky sa odmena správcu zvyšuje o DPH
v zákonnej výške, t.j. 20% zo základu. Podľa § 16 ods. 2 citovanej vyhlášky, ak sa návrh čiastkového rozvrhu
výťažku, prípadne návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zverejní v Obchodnom vestníku
neskôr ako 18 mesiacov po vyhlásení konkurzu, odmena z ním rozvrhnutého výťažku sa znižuje o 10 %, ak bol
zverejnený do 36 mesiacov od vyhlásenia konkurzu; inak o 20 %, ak bol zverejnený neskôr. To neplatí, ak tomu
bránil prebiehajúci súdny spor. Podrobný rozpis výpočtu je prílohou tohto rozvrhu.
Príloha: zoznam pohľadávok proti podstate priradených k všeobecnej podstate (príloha 4)
výpočet odmeny správcu za speňaženie (príloha 5)
Speňažovanie jednotlivých súpisových zložiek zaradených do všeobecnej podstaty prebiehalo pri iných majetkových
hodnotách – najmä pri zrážkach z príjmov úpadcu – osobitným postupom daným príslušnou legislatívou, ktorým je
postihnutie príslušnej časti príjmov úpadcu s cieľom jeho zabezpečenia pre účely konkurzu. Ďalej boli zo strany
správcu vedené súdne konania smerujúce k dosiahnutiu neúčinnosti právnych úkonov úpadcu vykonaných
úpadcom so spriaznenými osobami v zákonom predpokladanej lehote pred vyhlásením konkurzu, z ktorých časť
bola skončená urovnaním medzi sporovými stranami. Okrem uvedeného boli k už získaným finančných
prostriedkom uloženým na bankovom účte pripisované úroky, čo znamenalo ďalšie mierne zhodnotenie majetkovej
podstaty. Taktiež boli zo strany správcu vedené súdne konania a exekúcie smerujúce k vymoženiu pohľadávok
úpadcu vzniknutých počas jeho podnikateľskej činnosti; v prípade tých pohľadávok, ktoré sa nepodarilo vymôcť ani
v exekúcii, došlo k vylúčeniu zo súpisu v zmysle vyššie uvedeného.
Výťažok zo speňaženia majetku zapísaného vo všeobecnej podstate po odpočítaní a priradení pohľadávok proti
podstate vrátane odmeny správcu predstavuje sumu 30.289,45 EUR.
Uspokojenie nezabezpečených veriteľov v konkurze je približne 2,4% zo sumy ich zistených pohľadávok.
Výsledná suma čistého výťažku zo všeobecnej podstaty 30.289,45 EUR sa rozdelí pomerným spôsobom
podľa výšky zistených pohľadávok u jednotlivých veriteľov spôsobom, ktorý vyplýva z priloženého rozpisu.
Príloha: rozvrh čistého výťažku medzi jednotlivých veriteľov (príloha 6)
K uspokojeniu jednotlivých veriteľov podľa priloženého rozpisu je potrebné uviesť, že veriteľ evidovaný v konečnom
zozname pohľadávok s poradovým číslom 16 (PALIVÁ BRATISLAVA a.s. v likvidácii) zanikol bez právneho
nástupcu k 01.02.2012, čo vylučuje jeho uspokojenie v konkurze z dôvodu, že stratil právnu subjektivitu a z tohto
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nástupcu k 01.02.2012, čo vylučuje jeho uspokojenie v konkurze z dôvodu, že stratil právnu subjektivitu a z tohto
dôvodu zanikol aj jeho status účastníka konkurzného konania. Vzhľadom na to sa pri rozpočítaní súm pripadajúcich
na jednotlivých veriteľov podľa výšky zistených pohľadávok jednotlivých veriteľov hodnota jeho zistených
pohľadávok nebrala do úvahy.
V prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo dôjde
k uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom ako schválenom rozsahu, takýto zostatok správca rozdelí medzi
nezabezpečených veriteľov pomerným spôsobom podľa výšky zistených pohľadávok jednotlivých veriteľov.
Poučenie
V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR správca zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku nezabezpečených
veriteľov; správca určil veriteľskému výboru lehotu 20 dní na schválenie návrhu rozvrhu výťažku. V prípade, že
veriteľský výbor schváli návrhu konečného rozvrhu výťažku, správca uspokojí zistené pohľadávky nezabezpečených
veriteľov podľa schváleného rozvrhu výťažku.
Podľa ustanovenia § 101 ods. 2 ZKR v spojení s § 98 ods. 3 ZKR Veriteľský výbor môže v lehote určenej správcom
návrh rozvrhu výťažku schváliť alebo môže proti nemu v rovnakej lehote uplatniť odôvodnené námietky. Ak
nezabezpečený veriteľ požiada veriteľský výbor o uplatnenie odôvodnenej námietky, veriteľský výbor je povinný
námietku proti návrhu rozvrhu výťažku uplatniť. Námietky nemožno uplatniť proti výške výťažku zo speňaženia
alebo proti pohľadávkam proti podstate, ktoré už boli schválené v predchádzajúcich rozvrhoch výťažkov.
Správca poučuje veriteľov podľa ustanovenia § 96 ods. 1 ZKR, podľa ktorého náklady uspokojenia pohľadávky
znáša veriteľ sám.
Výzva
Správca zároveň vyzýva všetkých veriteľov úpadcu prihlásených do konkurzu, ktorí do dnešného dňa neoznámili
správcovi údaje potrebné na zaslanie príslušnej časti výťažku bezhotovostným bankovým prevodom, aby bez
zbytočného odkladu oznámením na e-mailovú adresu: spravca.letkovsky@gmail.com zaslali: číslo bankového účtu
vo formáte IBAN, na ktorý im bude zaslaná príslušná časť výťažku pripadajúca na konkrétneho veriteľa, prípadne aj
variabilný symbol; predmet správy označiť: 4K/1/2010 Jozef Válek-platobné údaje na zaslanie výťažku. Veriteľ môže
oznámenie čísla účtu podľa tejto výzvy vykonať aj písomným zaslaním na adresu kancelárie správcu.
V Bratislave dňa 15.12.2016

JUDr. Marek Letkovský
správca
úpadcu Jozef Válek

K029002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STA-PA, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 610, 911 01 Trenčín- Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 926 666
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/28/2016 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/28/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
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Dlžník: Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80
729,60 €
Trenčín
Deň zapísania: 15.12.2016
Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:

1. Preddavok v zmysle § 21 ods. 3 ZKR

HNUTEĽNÁ VEC
Popis
Citroen
Berlingo,
2.
J9HPOCJ676848

VIN:

VF

77

Rok
výroby

Stav

Spoluvl. pod.

2013

Opotrebovaný,
funkčný

1/1

Deň zapísania: 15.12.2016

3. Prefabrikovaná betónová garáž

2013

Deň vylúčenia:
Opotrebovaná,
funkčný

1/1

Deň zapísania: 15.12.2016
Deň vylúčenia:
Zariadenie na balenie
4.
kartónových obalov

vreciek

do

2013

Nedokončené

1/1

Deň zapísania: 15.12.2016
5. SolidWorks Profesional

2013

Deň vylúčenia:
Používaný, funkčný 1/1
Deň zapísania: 15.12.2016

6. Železný odpad- šrot- súbor vecí

2013

Deň vylúčenia:
Zmiešaný

1/1

Deň zapísania: 15.12.2016

7. Náhradné diely na baličku- súbor vecí

2013

Deň vylúčenia:
Opotrebovaný,
funkčný

1/1

Deň zapísania: 15.12.2016

8. Kovový regál na vešanie veľký -červený

2013

Deň vylúčenia:
Opotrebovaný

1/1

Deň zapísania: 15.12.2016

9. Kovový regál na vešanie malý -červený

2013

Deň vylúčenia:
Opotrebovaný

1/1

Deň zapísania: 15.12.2016

10. Kovový regál –biely- 5 ks

2013

Deň vylúčenia:
Opotrebovaný

1/1

Deň zapísania: 15.12.2016
Plechová archivačná skriňa- dvojdverová –
11.
2013
2 ks

Deň vylúčenia:
Opotrebovaný

1/1

Deň zapísania: 15.12.2016

12. Plechová dvojskriňa šatníková - 7 ks

2013

Deň vylúčenia:
Opotrebovaný

1/1

Deň zapísania: 15.12.2016

13. Kovový regál –šedý – 4 ks

2013

Deň vylúčenia:
Opotrebovaný

1/1

Deň zapísania: 15.12.2016

14.

Písací stôl s kontajnerom na kolieska2013
vzhľad čerešňa

Deň vylúčenia:
Opotrebovaný

1/1

Deň zapísania: 15.12.2016

15.

Písací stôl- 2 ks + 1 ks kontajner na
2013
kolieskach

Deň vylúčenia:
Opotrebovaný

Hodnota (bez DPH)
6.000,00 €
Dôvod
zapísania:
podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:
1.000,00 €
Dôvod
zapísania:
podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:

majetok

8.000,00 €
Dôvod
zapísania:
podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:
3.000,00 €
Dôvod
zapísania:
podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:
500,00 €
Dôvod
zapísania:
podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:

majetok

majetok

majetok

100,00 €
Dôvod
zapísania:
podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:

majetok

5,00 €
Dôvod
zapísania:
podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:

majetok

5,00 €
Dôvod
zapísania:
podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:

majetok

25,00 €
Dôvod
zapísania:
podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:

majetok

20,00 €
Dôvod
zapísania:
podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:

majetok

70,00 €
Dôvod
zapísania:
podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:

majetok

20,00 €
Dôvod
zapísania:
podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:

majetok

20,00 €
Dôvod
zapísania:
podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:

1/1

25,00 €

Deň zapísania: 15.12.2016

Dôvod
zapísania:
podliehajúci konkurzu
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2013

Deň vylúčenia:
Opotrebovaný

Dôvod vylúčenia:
1/1

Deň zapísania: 15.12.2016

17. Policová skriňa malá – 3 ks

2013

Deň vylúčenia:
Opotrebovaný

2013

Deň vylúčenia:
Opotrebovaný

19. Plechová pokladnička uzamykateľná

2013

majetok

15,00 €
Dôvod
zapísania:
podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:

majetok

10,00 €
Dôvod
zapísania:
podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:

1/1

Deň zapísania: 15.12.2016
Deň vylúčenia:

Dôvod
zapísania:
podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:

1/1

Deň zapísania: 15.12.2016
Deň vylúčenia:
Opotrebovaný

10,00 €

1/1

Deň zapísania: 15.12.2016

18. Policová skriňa veľka

Deň vydania: 22.12.2016

majetok

5,00 €
Dôvod
zapísania:
podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:

majetok

K029003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NOVÝ OBZOR s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domovina 425, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 702 617
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/35/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/35/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: NOVÝ OBZOR s.r.o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Domovina 425, 972 43 Zemianske Kostoľany IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 702 617 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01
Bratislava, sídlo kancelárie: Piaristická 21, 911 01 Trenčín
Sp. zn. správcu: 40K/35/2016 S 1433
k sp. zn.: 40K/35/2016

Súpis oddelenej podstaty

Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420,
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 11

Pozemok:
parcela registra “C” č. 367/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 766 m2, v k.ú. Zemianske
Kostoľany, obec ZEMIANSKE KOSTOĽANY, okres Prievidza, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1102
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spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 5.800,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 5.800,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 367/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 386 m2, v k.ú. Zemianske
Kostoľany, obec ZEMIANSKE KOSTOĽANY, okres Prievidza, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1102
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 2.900,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2.900,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 367/7, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 543 m2, v k.ú. Zemianske Kostoľany,
obec ZEMIANSKE KOSTOĽANY, okres Prievidza, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1102
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 4.100,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4.100,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 387/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 596 m2, v k.ú. Zemianske
Kostoľany, obec ZEMIANSKE KOSTOĽANY, okres Prievidza, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1102
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 4.500,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4.500,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 1124/62, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3561 m2, v k.ú. Zemianske
Kostoľany, obec ZEMIANSKE KOSTOĽANY, okres Prievidza, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1102
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spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 27.000,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 27.000,00 EUR

Stavba:
Adm. budova + pristav., súpisné číslo 425, postavená na parcele č. 367/2, v k.ú. Zemianske Kostoľany, obec
ZEMIANSKE KOSTOĽANY, okres Prievidza, Slovenská republika, zapísaná na LV č. 1102
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 40.000,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 40.000,00 EUR

Stavba:
Sociálna budova, súpisné číslo 425, postavená na parcele č. 367/3, v k.ú. Zemianske Kostoľany, obec ZEMIANSKE
KOSTOĽANY, okres Prievidza, Slovenská republika, zapísaná na LV č. 1102
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 20.000,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 20.000,00 EUR

K029004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Surovčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1980
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/79/2015 S 1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/79/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:

Veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Ulica

číslo

Obec

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

Cintorínska

21

Bratislava

814 99

100,- EUR

SKP, k.s., správca

K029005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Čupil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1976
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/41/2016/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/41/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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 Tkáčska 2,
080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1565, v
mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Ján Čupil, bytom 093 01
Vranov nad Topľou, nar.: 09.01.1976 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto oznamuje, že v prípade popierania
pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet zriadený v Tatra banke, a.s., číslo účtu IBAN: SK57 1100 0000
0029 4903 2278 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Prešove, dňa 19.12.2016.
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K029006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Pokoracký "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská ulica 209/6, 935 31 Horná Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/40/2016 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/40/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Mgr. Veronika Hetényiová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra - správca úpadcu Štefan Pokoracký „v
konkurze“, nar. 18.03.1960, trvale bytom Hronská ulica 209/6, 935 31 Horná Seč v zmysle 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 týmto oznamuje, že:
- do kancelárie správcu jej bola dňa 16.12.2016 doručená prihláška pohľadávky veriteľa Ján Fedor-Ján Fedor ml.,
Pekáreň Hviezda, IČO: 11 717 882, so sídlom Kvetná 50, Levice, s celkovou sumou prihlásenej pohľadávky vo
výške 8 949,89,- EUR,
- do kancelárie správcu jej bola dňa 16.12.2016 doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
CHEMO-DROGÉRIE spol. s r.o., IČO: 31 431 445, so sídlom Pri skladoch 1, Nové Zámky, s celkovou sumou
prihlásených pohľadávok vo výške 1 471,49,- EUR.
Predmetná pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 19.12.2016.
V Nitre, dňa 19.12.2016
Mgr. Veronika Hetényiová – správca úpadcu

K029007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Ušiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Štvrť 505/38, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dusan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/48/2016 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/48/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oprava zverejnenia konania prvej schôdze veriteľov.
Dňa 16.12.2016 v Obchodnom vestníku č. 241/2016 pod číslom K028485 správca JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA,
správca úpadcu Miroslav Ušiak, nar. 2.7.1971, trvale bytom Dolná Štvrť 505/38 Myjava, občan SR, oznamil
veriteľom, že prvá schôdza veriteľov sa uskutoční v náhradnom termíne dňa 18.1.2017 (v stredu) o 9,00 hod. v
kancelárii správcu JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA na ul. Kpt. Nálepku 346, pavilón B, 017 01 Považská Bystrica.
Týmto JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca úpadcu Miroslav Ušiak, nar. 2.7.1971, trvale bytom Dolná Štvrť
505/38 Myjava, občan SR, opravuje zverejnenie v OV č. 241/2016 zo dňa 16.12.2016 a oznamuje veriteľom, že
prvá schôdza veriteľov sa uskutoční v pôvodnom termíne dňa 29.12.2016 (vo štvrtok) o 9,00 hod. v kancelárii
správcu JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA na ul. Kpt. Nálepku 346, pavilón B, 017 01 Považská Bystrica s pôvodným
programom, tak ako to bolo publikované v OV č. 226/2016, pod č. K026818, dňa 25.11.2016.
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba jedného zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Rôzne
6. Záver
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácii je potrebné, aby veriteľ predložil doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca (0905 530 973, dusan@divko.sk)

K029008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: D.A.M.M. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 57, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 862 254
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/37/2016 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/37/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marián Jelinek, správca úpadcu D.A.M.M. s.r.o., IČO: 35862254, T. Vansovej 57, Trnava oznamuje, že
účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu
každý pracovný deň od 8:30 hod. do 14:30 hod. v kancelárii správcu na adrese Čilistovská 12, 931 01 Šamorín po
predchádzajúcom telefonickom kontaktovaní správcu na t.č. 0905 409 848.

K029009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Stupavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holubyho 6, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1967
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/8/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, oznamuje, že v
konkurznom konaní vedenom vo veci úpadcu: Jozef Stupavský, nar. 14. 10. 1967, Holubyho 6, 921 01 Piešťany,
mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 19. 12. 2016 doručená prihláška pohľadávky por. č. 1
veriteľa: Ing. Marko Řehůřek, Kukučínova 1, 921 01 Piešťany, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku v celkovej sume
8 553,98 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 8.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K029010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Stupavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holubyho 6, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1967
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/8/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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23K/8/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

3

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
105,00 €
obdobie 07/2016

4

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
105,00 €
obdobie 08/2016

5

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
105,00 €
obdobie 09/2016

6

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
105,00 €
obdobie 10/2016

7

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
105,00 €
obdobie 11/2016

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

K029011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol KUBALA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drobného 5/1893, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/51/2016 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/51/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Monika Martonová, správca pre konkurzné konanie úpadcu – Ing. Pavol KUBALA, rodné priezvisko: Kubala, dátum
narodenia: 07.08.1961 s miestom trvalého pobytu: Drobného 1893/5, 841 01 Bratislava, občan Slovenskej republiky,
zvoláva v súlade s ustanovením § 34 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 10. februára 2017 o 11.
hodine v Bratislave na Družstevnej ulici č. 2. Program prvej schôdze veriteľov: 1. Otvorenie; 2. Správa o činnosti
správcu a stave konkurzného konania; 3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok vo veci ďalšieho
postupu; 4. Voľba zástupcu veriteľov; 5. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ZKR.
Pri prezentácii sú veritelia, resp. osoby konajúce v mene veriteľov, povinné predložiť správcovi svoj doklad
totožnosti. Právnické osoby sú pri prezentácii súčasne povinné odovzdať správcovi svoj výpis z obchodného alebo z
iného registra/zoznamu, do ktorého sú zapísané, nie starší ako jeden mesiac. Zahraničné osoby sú pri prezentácii
povinné odovzdať správcovi svoj výpis z registra, do ktorého sú zapísané v krajine, v ktorej sú inkorporované alebo
iný doklad osvedčujúci ich existenciu a právnu kondíciu, nie starší ako jeden mesiac, ktorý/é musí/ia byť úradne
preložený/é do slovenského jazyka súdnym prekladateľom. Zástupcovia veriteľov sú pri prezentácii povinní
odovzdať správcovi plnomocenstvo, resp. poverenie aj v slovenskom jazyku a zároveň sú povinní predložiť
správcovi doklad totožnosti, pričom pravosť podpisov osôb splnomocňujúcich alebo poverujúcich, resp. osôb, ktoré
konajú v mene osôb splnomocňujúcich alebo poverujúcich, musí byť notársky/úradne osvedčená a v prípade
potreby opatrená APOSTILLE doložkou.
Poznámka: Správca zároveň zvoláva zasadnutie so zástupcom veriteľov, ktoré sa bude konať v prípade zvolenia
zástupcu veriteľov po schôdzi veriteľov.
V Bratislave, dňa 19. decembra 2016.
Monika Martonová, správca
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K029012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Balčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 104, 080 01 Malý Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4K/46/2016/S 751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/46/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu Zlata Balčáková,
nar.16.08.1962, trvale bytom Malý Šariš 104, 080 01 Prešov (ďalej len “úpadca) oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu v Prešove č.k. 4K/46/2016-19 zo dňa 5.12.2016 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV
236/2016 dňa 16.12.2016 bol vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Michal Jakubek, značka
správcu S 751, so sídlom, M.R.Štefánika 2673/212/ A, 09301 Vranov nad Topľou.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bancruptcy trustee of the debtor Zlata Balčáková, data of birt on 16.08.1962 my duty is to the Resolution of
the District court Prešov, No. 4K/46/2016 -19, dated on 05.12.2016 publiced in the Commercial bulletin No.
236/2016 , where the bancruptcy was Michal Jakubek, under the number S 751, with seat, M.R.Štefánika
2673/212/ A, 09301 Vranov
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Acta as amended (hereinafter only as
„BRA“) applies:
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 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods.9 ZoKR).
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 afterthe publishing of the
judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA)
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZoKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, na adresu kancelárie správcu: JUDr.Michal Jakubek
M.R.Štefánika 2673/212/ A, 09301 Vranov nad Topľou Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na
súd, na adresu súdu Okresný súd Prešov, Grešová 3,08001 Prešov, Slovenská republika, k spisovej značke:
4K/46/2016. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee address: JUDr.Michal Jakubek
M.R.Štefánika 2673/212/ A, 09301 Vranov nad Topľou Slovak republic, whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court – Okresný súd Prešov ,Grešová 3,08001 Prešov, Slovak
republic, reference no: 4K/46/2016. 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) (§ 199 sec. 9, second sentence BRA).
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZoKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together as published in the Commercial
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 Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§
28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZoKR).
In case of a secured claim, in the registration form delivered to bankruptcy trustee the security right
(collateral) has to be applied properly and in time, that is in the basic registration period within 45 days of
bankruptcy declaration, otherwise the security right shall elapse (§ 28 sec. 4 BRA).
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).
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).

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinkyako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
The delivery of claim registration form to bankruptcy trustee has the same legal effect for duration of period
of limitation and extinguishment of right as the application of right at the court (§ 28 sec. 6 BRA).
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 ZoKR).
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).
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 ZoKR).
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
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not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other
claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
The registration of claim must be submitted on a prescribed registration form and must containbasic
essentials, otherwise the application is not considered in bankruptcy proceeding. Basic essentials of
application are: a) name, surname and place of residence or business name and registered office address of
creditor, b) name, surname and place of residence or business name and registered office address of
debtor, c) the legal title of the claim, d) order of satisfaction of claim from general estate, e) amount of claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

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).
For each assured claim a separate application form must be applied stating the secured amount, type,
order, subject matter and legal title of a security right (§ 29 sec. 2 BRA).
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).
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).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa vprihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
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).
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).
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).
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).
To the application the documents providing the information stated in application must be attached. A
creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in
creditors accountancy, the scope of accounting the claim, or reasons why the claim is not covered in
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZoKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert opinion determining the value of
non-monetary claim, otherwise the application shall not be considered (§ 29 sec. 7 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
A creditor, who does not have residence or registered office or branch company in Slovakia is obliged to
designate a representative for the delivery with residence or registration address in Slovak Republic and
notify the appointment of such a representative in writing to bankruptcy trustee, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Report (Bulletin) ( § 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ZoKR).
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).
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 ZoKR). 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 Proceeding Act).
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. 05. 2000.
This notice refers to the creditors with 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.
JUDr.Michal Jakubek, správca/trustee
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K029013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Balčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 104, 080 01 Malý Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4K/46/2016/S 751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/46/2016
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu.

Uznesením Okresného súdu v Prešove č.k. 4K/46/2016-19 zo dňa 5.12.2016 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. OV 236/2016 dňa 16.12.2016 bol vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Michal
Jakubek, značka správcu S 751, so sídlom, M.R.Štefánika 2673/212/ A, 09301 Vranov nad Topľouustanovený
správcom dlžníka Zlata Balčáková, nar.16.08.1962, trvale bytom Malý Šariš 104,08001 Prešov.
Správca týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania číslo 4 K/ 46/2016 , že v súlade
s ustanovením § 85 ods.2 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení je možné do
správcovského spisu nahliadať v kancelárií správcu na ul. M.R. Štefánika 2673/212/A, Vranov nad Topľou
v pracovných dňoch: pondelok až piatok počas úradných hodín od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Termín nahliadania do spisu je treba nahlásiť vopred písomne správcovi na adresu M.R.Štefánanika 2673/212/A,
Vranov nad Topľou, e-mailom jakubekm @centrum.sk alebo telefonicky na te.č.0908 380 390.Možnosť nahliadať
do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia (§85 ods.2 ZKR)po preukázaní
sa výpisom z obchodného registra,nie starší ako jeden mesiac , platným občianskym preukazom, resp.plnou
mocou kde podpis splnomocnenca musí byť overený.
JUDr.Michal Jakubek , správca

K029014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Jančo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1297/5, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/21/2014 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/21/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Súpisová
hodnota

P.č. Predmet
8

obchodný podiel v obchodnej spoločnosti EMPA-ML, s.r.o., so sídlom
Mariánska 13/7, 971 01 Prievidza, IČO: 46 161 678, obchodný
3 000,00 €
register OS Trenčín, odd.: Sro, vl. č. 24599/R, v rozsahu 100 %

Typ zložky

Deň zápisu

Deň
vylúčenia

Iná majetková
§ 76 ods.3
30.09.2014 19.12.2016
hodnota
ZKR

Dôvod vylúčenia :
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V zmysle čl. XVII. bod 1. písm. d) spoločenskej zmluvy spoločnosti tejto spoločnosti EMPA-ML, s.r.o., so sídlom
Mariánska 13/7, 971 01 Prievidza, IČO: 46 161 678, platnej ku dňu vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu, ako aj
ustanovenia § 148 ods. 2 Obchodného zákonníka, účasť úpadcu v spoločnosti zanikla vyhlásením konkurzu na jeho
majetok.
Podľa § 150 ods. 1 Obchodného zákonníka by úpadcovi zánikom jeho účasti v spoločnosti EMPA-ML, s.r.o., so
sídlom Mariánska 13/7, 971 01 Prievidza, IČO: 46 161 678, vznikla pohľadávka voči spoločnosti na vyplatenie
vyrovnacieho podielu, ak by hodnota tejto pohľadávky bola vyššia ako nula. Vzhľadom na to, že hodnota čistého
obchodného imania spoločnosti EMPA-ML, s.r.o., so sídlom Mariánska 13/7, 971 01 Prievidza, IČO: 46 161 678, za
účtovné obdobie roka 2013, rozhodného v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 Obchodného zákonníka pre výpočet
výšky vyrovnacieho podielu je záporná, pohľadávka úpadcu na vyplatenie vyrovnacieho podielu voči spoločnosti
EMPA-ML, s.r.o., so sídlom Mariánska 13/7, 971 01 Prievidza, IČO: 46 161 678. nevznikla.
S ohľadom na uvedené a v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 ZKR sa súpis všeobecnej podstaty mení tak, že sa z
neho vylučuje dotknutá súpisová zložka č. 8.
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K029015
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 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/32/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Zmena súpisovej hodnoty.
Správca na základe posúdenia cien porovnateľných nehnuteľností
majetku zverejnenej v OV 187/2016 dňa 29.09.2016 nasledovne:

upravuje

súpisovú

hodnotu zložky

Položka majetku č. 19. – Byt. Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu : 25 000,00 EUR.
Ing. Iveta Beslerová, správca

K029016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Csákiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 9, 900 44 Tomášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.6.1960
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2014 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
typ súpisovej
hodnoty
majetku

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

špecifikácia majetku

súpisová
hodnota
majetku v EUR
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zrážky zo mzdy za mesiac 11/2016 v rozsahu v akom podliehajú
1/1
exekúcii

Deň vydania: 22.12.2016
majetok
19.12.2016 podliehajúci 290,00
konkurzu

V Bratislave 19.12.2016

K029017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RECYCENTRUM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 767 182
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná Trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26R/3/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z PRVÉHO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v reštrukturalizácii dlžníka
RECYCENTRUM, s.r.o., „v reštrukturalizácii“
so sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 767 182
(ďalej aj len ako „Dlžník“)
konaného v zmysle ust. § 127 et seq. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“)

Sp.zn. Okresného súdu Košice I:

26R/3/2016

Miesto konania schôdze veriteľov:

Congress Hotel Centrum
Južná trieda 2/A
043 23 Košice

Dátum a čas konania:
Program zasadnutia:

16.12.2016 o 12:50 hod.
1/ Voľba predsedu veriteľského výboru.
2/ Rozhodovanie o predĺžení lehoty na predbežné schválenie
plánu veriteľským výborom

Prítomní:
·

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s. – konajúca prostredníctvom komplementára JUDr.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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·

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s. – konajúca prostredníctvom komplementára JUDr.
Miroslava Duračinského - správca Dlžníka;
· Zvolení členovia veriteľského výboru :
i. IWWI FIN-OIL LTD, IČO: HE326332
ii. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810
iii. Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678
iv. PROFAKTORING s.r.o, IČO: 44 033 630
v. SOLARIS TRADE s.r.o., IČO: 45 592 047
I.
Otvorenie zasadnutia
Prvé zasadnutie veriteľského výboru v reštrukturalizácii Dlžníka (ďalej aj len ako „VV“) otvoril JUDr. Miroslav
Duračinský, komplementár správcu Dlžníka (ďalej aj len ako „Správca“) a jeho zvolávateľ podľa ust. § 128 ods. 1
ZKR o 12:50 hod. Správca privítal prítomných členov VV a oboznámil ich o jednotlivých bodoch programu dnešného
zasadnutia VV, ktorým je voľba predsedu VV podľa ust. § 127 ods. 5 ZKR a rozhodovanie o návrhu na predĺženie
lehoty na predbežné schválenie reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom v zmysle ust. § 143 ZKR. Správca
súčasne prítomných členov VV informoval o základných zákonom ustanovených princípoch fungovania veriteľského
výboru v zmysle ust. § 127 et seq. ZKR, podľa ktorých:
·
·
·
·

Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru zvoláva podľa potreby člen veriteľského výboru alebo správca.
Člen veriteľského výboru je povinný konať v spoločnom záujme všetkých veriteľov prihlásených
pohľadávok. Za výkon funkcie má člen veriteľského výboru nárok na úhradu trov, ktoré preukázateľne
vynaložil pri výkone svojej funkcie; tieto trovy vo výške schválenej veriteľským výborom platí dlžník.
Činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru. Člen
veriteľského výboru si môže písomným plnomocenstvom zvoliť zástupcu; pravosť podpisu člena
veriteľského výboru musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
Písomnosti určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu predsedu veriteľského výboru. Ak sa
písomnosť nepodarí predsedovi veriteľského výboru doručiť, možno písomnosť doručiť na adresu
ktoréhokoľvek člena veriteľského výboru.
II.
Uznášaniaschopnosť

Správca vzhľadom na prítomnosť všetkých piatych (5) zvolených členov veriteľského výboru v súlade s ust. § 128
ods. 2 prvá veta ZKR skonštatoval uznášaniaschopnosť prvého zasadnutia VV.
III.
Väčšina hlasov potrebná na prijatie uznesení
Správca informoval prítomných členov VV, že podľa ust. § 128 ods. 2 ZKR každý člen VV má pri hlasovaní jeden (1)
hlas. Na prijatie uznesenia VV je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov VV. V prípade rovnosti
hlasov sa hlasy členov VV prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. V súlade s uvedeným je na
dnešnom prvom zasadnutí VV na prijatie uznesenia VV potrebný súhlas aspoň troch (3) členov VV.
IV.
Voľba predsedu veriteľského výboru
Následne Správca pristúpil k voľbe predsedu VV, pričom za predsedu VV navrhol veriteľa: IWWI FIN-OIL LTD,
IČO: HE326332, ktorý je veriteľom Dlžníka a zároveň členom VV s najväčším počtom zistených hlasov.

HLASOVANIE :
IWWI FIN-OIL LTD, IČO: HE326332

PROTI

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810
Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678

PROTI

SOLARIS TRADE s.r.o., IČO: 45 592 047

ZA:
PROTI:

PROTI
PROTI

PROFAKTORING s.r.o, IČO: 44 033 630

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

Deň vydania: 22.12.2016

PROTI

0 hlasov
5 hlasov

ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Na základe výsledku hlasovania sa deklaruje, že veriteľ: IWWI FIN-OIL LTD, IČO: HE326332, nebol zvolený za
predsedu veriteľského výboru v reštrukturalizácii dlžníka RECYCENTRUM, s.r.o.,
„v reštrukturalizácii“,
so sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 767 182.
Správca navrhol ďalšieho veriteľa s najvyšším počtom zistených hlasov a to veriteľa: Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810.

HLASOVANIE :
IWWI FIN-OIL LTD, IČO: HE326332

PROTI

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810
Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678

PROTI

PROFAKTORING s.r.o, IČO: 44 033 630

PROTI

SOLARIS TRADE s.r.o., IČO: 45 592 047

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

ZA:
PROTI:

ZA

PROTI

1 hlas
4 hlasy

ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Na základe výsledku hlasovania sa deklaruje, že veriteľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, IČO: 42 181 810, nebol zvolený za predsedu veriteľského výboru v reštrukturalizácii dlžníka
RECYCENTRUM, s.r.o., „v reštrukturalizácii“, so sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto,
IČO: 36 767 182.
Správca navrhol ďalšieho veriteľa s najvyšším počtom zistených hlasov a to veriteľa: Jesenský vŕšok spol. s r.o.,
IČO: 44 205 678.

HLASOVANIE :
IWWI FIN-OIL LTD, IČO: HE326332

ZA

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810
Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678

ZA

SOLARIS TRADE s.r.o., IČO: 45 592 047

ZA:
PROTI:

PROTI
ZA

PROFAKTORING s.r.o, IČO: 44 033 630

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

Deň vydania: 22.12.2016

ZA

4 hlasy
1 hlas

ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Na základe výsledku hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka RECYCENTRUM, s.r.o., „v reštrukturalizácii“, so sídlom
Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 767 182, zvolil za predsedu veriteľského
výboru veriteľa: Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678“
V.
Predĺženie lehoty na predbežné schválenie plánu veriteľským výborom
Následne Správca pristúpil k ďalšiemu bodu programu zasadnutia veriteľského výboru a to k rozhodovaniu o návrhu
na predĺženie lehoty na predbežné schválenie plánu veriteľským výborom v zmysle ust. § 143 ZKR. Správca
v krátkosti oboznámil prítomných členov VV o zákonných možnostiach predĺženia lehoty, pričom v krátkosti ozrejmil
skutočnosti odôvodňujúce predĺženie lehoty v zmysle ust. § 143 ZKR a to najmä s poukazom na skutočnosť, že
lehota na predloženie reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru na predbežné schválenie, by v zmysle
zákonných ustanovení ZKR uplynula skôr ako lehota na podanie incidenčných žalôb.
V zmysle vyššie uvedeného Správca po krátkej konzultácií s členmi veriteľského výboru navrhol lehotu v zmysle ust.
§ 143 ZKR predĺžiť do 14.02.2017, pričom sa následne pristúpilo k hlasovaniu.

HLASOVANIE :
IWWI FIN-OIL LTD, IČO: HE326332

ZA

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810
Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678

ZA

PROFAKTORING s.r.o, IČO: 44 033 630

ZA

SOLARIS TRADE s.r.o., IČO: 45 592 047

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

ZA:
PROTI:

ZDRŽAL SA

ZA

4 hlasy
0 hlasov

ZDRŽAL SA: 1 hlas

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe výsledku hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka RECYCENTRUM, s.r.o., „v reštrukturalizácii“, so sídlom
Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 767 182, v zmysle ust. § 143 ZKR predlžuje
lehotu na predloženie reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru do
14.02.2017.“
VI.
Námietky, stanoviská a požiadavky členov VV
Správca po vykonanej voľbe predsedu veriteľského výboru a po vykonaní hlasovania o predĺžení lehoty na
predloženie reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru na jeho predbežné schválenie v zmysle ust. § 143 ZKR,
vyzval prítomných členov veriteľského výboru na uplatnenie prípadných odôvodnených námietok proti voľbe
a priebehu zasadnutia VV. Námietky proti jednotlivým bodom programu zasadnutia veriteľského výboru a proti
vykonaným hlasovaniam prítomní členovia VV nevzniesli. Na záver zasadnutia vyzval predseda VV prítomných
členov VV na prednesenie prípadných stanovísk a požiadaviek. Správca konštatuje, že prítomný členovia VV žiadne
stanoviská ani požiadavky nevzniesli. Správca následne poďakoval prítomným členom VV za účasť a prvé
zasadnutie VV v reštrukturalizácii Dlžníka o 13:15 hod. ukončil.

............................................................................
Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678
Martin Anderle
predseda VV

K029018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá 110, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1961
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2013S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/30/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
Oznámenie zámeru zostaviť končený rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s., konajúca prostredníctvom komplementára JUDr. Štefana
Gajdoša, správca úpadkyne: Mária Nagyová, bytom Malá 110, 946 07 Svätý Peter, narodená: 21.07.1961, štátna
občianka SR, sp. zn.: 32K/30/2013, v zmysle § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti
podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a samotných veriteľov pohľadávok proti
podstate k dispozícii v kancelárii správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR, zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 96 ods. 3 ZKR, zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na prepísanom 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.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlásil pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť.
V Leviciach dňa 20.12.2016

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K029019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2013S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu:
RUŽA NR, s.r.o. „v konkurze„ so sídlom Bratislavská /Zelokvet/, 949 01 Nitra, IČO: 44 365 934
spisová značka: 32K/9/2016
miesto konania: zasadacia miestnosť kancelárie správcu, SNP 56, 934 01 Levice
dátum konania: 19.12.2016
začiatok zasadnutia: 13:00 hod.

Prítomní členovia veriteľského výboru:

1. ADRIA-AL, s.r.o.,Sídlo: Senecká cesta 2,Šamorín 931 01 , Slovenská republika, IČO: 34099654
2. Bloemengroothandel B.J van Duyvenvoorde & Zn B.V, Sídlo: Venus 181, 2675 LN Honselersdijk,
Holandsko
3. DOLEŽAL TRANSPORT s.r.o. Sídlo: Šustekova 51 , Bratislava 851 04, Slovenská republika, IČO: 47
182 709,
4. PERSONAL AGENCY E.J. s.r.o., Sídlo: Šustekova 51, Bratislava 851 04, Slovenská republika, IČO: 47
416 190,
5. Slovenská konsolidačná a.s., Sídlo: Cintorínska 21, Bratislava 814 99, Slovenská republika, IČO: 35
776 005,

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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Program 1. zasadnutia veriteľského výboru:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti veriteľského výboru,
2. Voľba predsedu veriteľského výboru,
3. Uloženie záväzného pokynu správcovi na speňažovanie majetku
4. Záver.

1. bod programu: Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti veriteľského výboru

Správca oboznámil prítomných s navrhnutým programom schôdze.

Správca ďalej skonštatoval, že sú prítomní 5 členovia veriteľského výboru s počtom hlasov 5 tak, ako sú uvedení
v Zozname prítomných členov veriteľského výboru, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. Správca
skonštatoval, že schôdza je uznášaniaschopná, keďže je na nej prítomná väčšina členov veriteľského výboru.

2. bod programu: Voľba predsedu veriteľského výboru

Správca predložil schôdzi veriteľského výboru návrh na voľbu predsedu veriteľského výboru, ktorým je člen
veriteľského výboru Bloemengroothandel B.J van Duyvenvoorde & Zn B.V. v zastúpení Mgr. Elenou Polonskou.
Uvedený člen veriteľského výboru sa na výzvu správcu vyjadril, že súhlasí s tým, aby bol zvolený za predsedu
veriteľského výboru.

Na to bolo prijaté nasledovné uznesenie č.1:

Člen veriteľského výboru Bloemengroothandel B.J van Duyvenvoorde & Zn B.V. v zastúpení Mgr. Elenou
Polonskou bol zvolený za predsedu veriteľského výboru.

Hlasovanie:

Za: 5 hlasov prítomných členov veriteľského výboru, t.j. 100 %

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti: 0 hlasov, t.j. 0 %
Zdržal sa: 0 hlasov. t.j. 0 %
Uznesenie: Prijaté

3. bod programu: Uloženie záväzného pokynu správcovi na speňažovanie majetku

Správca v tomto bode programu požiadal členov veriteľského výboru o uloženie záväzného pokynu na
speňažovanie majetku.

Hlasovanie:

Za: 5 hlasov prítomných členov veriteľského výboru, t.j. 100 %
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 %
Zdržal sa: 0 hlasov. t.j. 0 %
Uznesenie: Prijaté

Uznesenie č.2 Zasadnutie veriteľského výboru ukladá správcovi záväzný pokyn na speňažovanie majetku

Členovia veriteľského výboru požiadali Správcu, aby postupoval pri speňažovaní majetku v súlade so ZKR.

Na záver zasadnutia správca predložil veriteľskému výboru správu o činnosti správcu, ktorú veriteľský výbor vzal na
vedomie.

4. bod programu: Záver

Po zvolení predsedu veriteľského výboru Správca vyzval novozvoleného predsedu veriteľského výboru, aby sa ujal
vedenia ďalšieho priebehu prvého zasadnutia veriteľského výboru.

Zástupca predsedu veriteľského výboru poďakoval za zvolenie za predsedu a vyzval prítomných členov veriteľského
výboru aby vzniesli prípadné pripomienky, návrhy alebo žiadosti na ďalší priebeh tejto schôdze.

Keďže prítomní členovia veriteľského výboru nevzniesli žiadne pripomienky, návrhy alebo žiadosti, predseda 1.
Zasadnutie veriteľského výboru o 14:00 hod ukončil.
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Deň vydania: 22.12.2016

V závere správca poďakoval za účasť.

Zápisnica skončená o 14:05 hod.

V Leviciach dňa: 19.12.2016

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
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