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K010738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
MEGMEDIA a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 790 288
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/65/2014 S 1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/65/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
JUDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: MEGMEDIA, a.s., sídlo: Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 35 790
288, oznamuje, že mu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok:
Veriteľ: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, prihlásená celková suma:
62,83 € (por. č. 1), ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

K010739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Ignác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 446, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr.Juraj Špirko správca konkurznej podstaty úpadcu Ľubomír Ignác, nar.29.10.1971, trvale bytom Ruskov 446,
044 19 Ruskov, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 25.4.2016, sp.zn.31K/10/2016, týmto
oznamujem všetkým účastníkom konkurzného konania, že podateľňa kancelárie správcu na Floriánskej ul. č.19 v
Košiciach je verejne dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadanie do správcovského
spisu v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na
0905665196 alebo emailom na spirko@spirko.sk.
JUDr.Juraj Špirko,správca

K010740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Ignác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 446, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I

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
31K/10/2016
Iné zverejnenie

Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Ľubomír Ignác, nar.29.10.1971,
trvale bytom Ruskov 446, 044 19 Ruskov, č.k.31K/10/2016, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I,
sp. zn. 31K/10/2016 zo dňa 25.04.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Uvedené uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č.83/2016 dňa 2.05.2016.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated on the 29th May 2000, as the trustee
of bankrupt: Ľubomír Ignác, nar.29.10.1971, trvale bytom Ruskov 446, 044 19 Ruskov, č.k.31K/10/2016, I am
obliged to inform you with that resolution of the District Court Košice I, proc. no. 31K/10/2016 dated on the 25 th
April 2016, bankruptcy was declared on the bankrupt´s estate. The mentioned resolution was published in the
Commercial Gazette Journal No. 83/2016 dated on the 2nd May 2016.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci dni zverejnenia predmetného uznesenia v
Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Gazette, whereby as the day of publishing of that resolution the day following the day after the
publishing of that resolution in the Commercial Gazette shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring the bankruptcy.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
The claim, which is not the claim against the property, shall be alleged by an application.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr.Juraj Špirko, sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr.Juraj Špirko, sídlo: Floriánska 19, 040 01
Košice whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring
the bankruptcy.
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 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.
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 was published in the Commercial Gazette 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 Gazette with stating the creditor and the registered sum.
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.
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada.
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.
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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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.

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are:
a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying name and seat of the bankrupt,
e) total sum of the claim,
f) signature.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Each secured claim must be lodged separately. 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, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
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.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by bankrupt’s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question. Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR The claim has to be lodged in
currency named as EUR.
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.
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy.
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
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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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.
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial Gazette.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th May 2000.
JUDr.Juraj Špirko-správca

K010741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Abrahám
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomerská Vieska 170, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2016.S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Abrahám, nar. 11. 10. 1980,
bytom 965 01 Ladomerská Vieska, Ladomerská Vieska 170, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského
spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na Hornej ulici 13, 974 01 Banská Bystrica, v úradných hodinách
počas pracovných dní od 08:00-12:00 a od 13:00-15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na tel. č.:
048/419 53 86 alebo sekretariat@spravcovska.sk.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca.

K010742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Kučerík - ELEKTRONIK PLUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priehradka 4, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 851 467
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2012 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Prvý správcovský dom, k. s., kancelária Bratislava, so sídlom Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava, zástupca
kancelárie JUDr. Ján Havlát, správca úpadcu: Branislav Kučerík – ELEKTRONIK PLUS, s miestom podnikania
Priehradka 4, 036 01 Martin, IČO: 17 851 467, v súlade so záväzným pokynom príslušného veriteľského výboru zo
dňa 15.12.2015, ponúka v 5 kole ponukového konania nasledovný hnuteľný majetok úpadcu, podliehajúci konkurzu
tvoriaci všeobecnú podstatu, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 236/2012 zo dňa 06.12.2012:
1.

Hnuteľná vec: nákladné vozidlo IVECO 75 E 17, EČV: MT211AS, VIN: ZCFA75C0102374074, farba:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.
Hnuteľná vec: nákladné vozidlo IVECO 75 E 17, EČV: MT211AS, VIN: ZCFA75C0102374074, farba:
biela, v premávke od 07.12.2001, stav: primeraný veku hnuteľnej veci, súpisová hodnota: 5.000,- EUR, deň
a dôvod zapísania majetku: 30.11.2012, pozitívna súčinnosť Krajského riaditeľstva PZ v Žiline,
2.
Hnuteľná vec: nákladné vozidlo FIAT DUCATO 2.8 JTD, EČV: MT546CI, VIN: ZFA24400007262138,
farba: biela, v premávke od 21.12.2004, stav: primeraný veku hnuteľnej veci, súpisová hodnota: 2.000,- EUR,
deň a dôvod zapísania majetku: 30.11.2012, pozitívna súčinnosť Krajského riaditeľstva PZ v Žiline,
3.
Hnuteľná vec: osobné vozidlo Škoda Felicia, EČV: MT180AN, VIN: TMBEFF613YX281197, farba:
modrá metalíza, v premávke od 17.11.2000, stav: primeraný veku hnuteľnej veci, súpisová hodnota: 1.500,EUR, deň a dôvod zapísania majetku: 30.11.2012, pozitívna súčinnosť Krajského riaditeľstva PZ v Žiline,
4.
Hnuteľná vec: nákladný príves AGRICOM, EČV: MT307YB, VIN: U59S2000111AK0031, farba: biela,
v premávke od 17.11.2000, stav: nepojazdný, súpisová hodnota: 500,- EUR, deň a dôvod zapísania majetku:
30.11.2012, pozitívna súčinnosť Krajského riaditeľstva a PZ v Žiline.
Správca týmto vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk na kúpu vyššie uvedeného majetku, patriaceho
do súpisu všeobecnej podstaty, a to za nasledovných podmienok:
Ponuka záujemcu sa predkladá
-

písomne, osobne alebo doručenou zásielkou na adresu: Dunajská 25, 811 08 Bratislava,

-

v jednej neporušenej zalepenej obálke,

-

s výrazným označením „konkurz Branislav Kučerík – neotvárať“,

-

tak, aby bola doručená najneskôr do 26.02.2016, do 14:00 hod.

Ponuky, ktoré nebudú doručené do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené a pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa na
žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia
ponukového konania, a to buď oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo, v prípade víťazného
záujemcu, uzatvorením kúpnej zmluvy so správcom. Ponuku záujemca môže meniť, dopĺňať, respektíve vziať späť
iba do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Obsah ponuky bude nasledovný:
a)

Označenie záujemcu,

b)

Označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v tejto výzve,

c)

Návrh kúpnej ceny (odplaty) v eurách,

d)
Aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu, nie starší ako 30 dní
v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie,
e)
Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich,
podpísané oprávnenou osobou.
V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady preložené do slovenského
jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyky).
V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnej moci, je nevyhnutné doložiť originál tejto plnej moci.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania, sa pri
vyhodnotení ponukového konania nebude brať zreteľ.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca, po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk (27.05.2016), otvorí v kancelárii na adrese: Dunajská 25, 811 08
Bratislava, na nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty, t. j. 30.05.2016 o 10:00 hod. doručené obálky a vyhotoví
o tom úradný záznam. Členovia veriteľského výboru sú oprávnení zúčastniť sa tohto otvárania.
Následne správca preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené
v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich. Správca je
oprávnený odmietnuť všetky ponuky, pokiaľ by žiadna z nich nesplnila podmienky uvedené v podmienkach
ponukového konania.
Neúspešným záujemcom správca oznámi výsledok ponukového konania najneskôr do 03.06.2016.
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach ponukového
konania, ak súčasne ponúkne najvyššie kúpnu cenu za samostatnú vec. Pri približnej zhode ponúk bude mať
prednosť záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie súboru vecí.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha predchádzajúcemu súhlasu veriteľského výboru.
Správca oznámi rozhodnutie veriteľského výboru podľa predchádzajúcej vety týchto podmienok (t. j. udelenie, resp.
neudelenie súhlasu s uzatvorením kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom) do 3 dní odo dňa udelenia, resp.
neudelenia súhlasu veriteľským výborom.
V prípade, ak veriteľský výbor súhlas podľa predchádzajúcich dvoch odsekov tohto ponukového konania neudelí,
nemožno kúpnu zmluvu s víťazným záujemcom uzatvoriť.
Víťaza ponukového konania, po tom ako veriteľský výbor udelí správcovi súhlas na uzatvorenie kúpnej zmluvy
s týmto záujemcom, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy a na zaplatenie kúpnej ceny za podmienok
určených v ponuke víťazného záujemcu.
Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy so záujemcom bude zaplatenie kúpnej ceny najneskôr v deň podpisu
kúpnej zmluvy.
Správca oboznamuje záujemcov, ž obhliadka hnuteľného majetku uvedeného pod č. 1 (t. j. nákladné vozidlo
IVECO 75 E 17), ponúkaného v tomto ponukovom konaní, patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu, sa
bude vykonávať na adrese: M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina v čase, ktorý bude vopred telefonicky dohodnutý so
záujemcom. Na konkrétny čas obhliadky tohto vozidla je nutné sa vopred telefonicky nahlásiť na telefónnom čísle:
0903 800 697.
Správca oboznamuje záujemcov, že obhliadka hnuteľného majetku uvedeného pod č. 2 až 4 (t. j. nákladné
vozidlo FIAT DUCATO 2.8 JTD, osobné vozidlo Škoda Felicia, nákladný príves AGRICOM), ponúkaného
v tomto ponukovom konaní, patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu, sa bude vykonávať na adrese,
Priehradka 4, 036 01 Martin, ktorý bude vopred telefonicky dohodnutý. Na konkrétny čas obhliadky týchto vozidiel
je nutné sa vopred telefonicky nahlásiť na telefónnom čísle: 0905 227 609.
Správca oboznamuje záujemcov, že majetok, ktorý je predmetom tohto kola ponukového konania bude predávaný
tak, ako stojí a leží, t. j. správca nezodpovedá za jeho prípadné vady. Podanie ponuky zo strany záujemcu sa
považuje za prejav súhlasu s kúpou majetku v takom stave ako stojí a leží.
Bližšie informácie o vyššie ponúkanom hnuteľnom majetku môžu jednotliví záujemcovia získať na tel. č.
02/52631591, resp. na e-mailovej adrese: akmalich@akmalich.sk.
Do vyššie uvedeného znenia podmienok ponukového konania môže záujemcovia bezplatne nahliadať v kancelárii
správcu.
Za poplatok vo výške 0,17 EUR/ 1 strana na žiadosť záujemcu vyhotoví a tomuto vydá fotokópiu podmienok
ponukového konania.
V Bratislave, dňa 05.05.2016
Prvý správcovský dom, k. s.
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: 10.05.2016

Správca úpadcu Branislav Kučerík – ELEKTRONIK PLUS

K010743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELITECH, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.M. Hodžu 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 553 701
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 1R/6/2015 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/6/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca konkurznej podstaty úpadcu ELITECH, s.r.o. so sídlom
M.M. Hodžu 9, 974 01 Šurany, IČO: 36 553 701, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal dňa 4.5.2016 do zoznamu pohľadávok nezabezpečené pohľadávky
veriteľa: S.K.L. TRANS, s.r.o., so sídlom: Továrenská 210, Tlmače, IČO: 34 117 474 v celkovej sume prihlásenej
pohľadávky: 1.174,20 EUR.

Pohľadávky boli zapísané do konečného zoznamu pohľadávok pod číslom 104O a 104P.

Veľký Krtíš, 4.5.2016

K010744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Borák "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Snežnica 0, 023 32 Snežnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3 K 16/2014 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3 K 16/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

11. Iná majetková hodnota: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou (§ 72 ods. 2 ZKR) - zrážky zo mzdy 03/2016 v sume 76,00 EUR zamestnávateľa Eduard Baláž BALAŽKO - DROBNÉ PREVÁDZKY, Tulská 1676/16, Žilina, IČO: 35 409 240, súpisová hodnota majetku 76,00
EUR, zápis ku dňu 03. 05. 2016.
V Martine dňa 04. 05. 2016

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., 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

7

Obchodný vestník 89/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.05.2016

K010745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Tarry - Drevo Shop
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Motyčky 21, 976 02 Motyčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 749 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/25/2013 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/25/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ DRAŽBY
v zmysle ust. § 17 zákona č. 257/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoDD“)

Navrhovateľ dražby:
Obchodné meno:

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
zapísaná v Zozname správcov vedenom MS SR pod č. S 1293

So sídlom:

Dolná 6A, Banská Bystrica 974 01

IČO:

45 026 548

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

Monika Tarry – Drevo Shop
s miestom podnikania: 976 02 Motyčky 21
IČO: 44 749 651
evidovaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská
Bystrica pod. č. 620-29619

Dražobník:
Obchodné meno:

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
zapísaná v Zozname správcov vedenom MS SR pod č. S 1293

So sídlom:

Dolná 6A, Banská Bystrica 974 01

IČO:

45 026 548

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

Monika Tarry – Drevo Shop
s miestom podnikania: 97602 Motyčky 21
IČO: 44 749 651
evidovaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská
Bystrica pod. č. 620-29619

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

8

Obchodný vestník 89/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dátum konania dražby:

14.06.2016

Čas otvorenia dražby:

09:00 hod.

Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej,

Deň vydania: 10.05.2016

Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Poradové kolo dražby:

1. kolo dražby

Predmet dražby:
Pozemky:
Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m²

LV č.

Štát, Obec, Kat. územie

Spoluvl. podiel

563/18

Trvalé trávne porasty

400

204

Slovenská republika,
obec Krahule, k. ú. Krahule

1/1

Popis predmetu dražby:
Ide o pozemok v obci Krahule p. č. 563/18. Uvedený pozemok sa nachádza v extraviláne obce určenej na rekreáciu.
Pozemok je evidovaný ako trvalý trávny porast. Územný plán obce danú plochu rieši na vyšší stupeň využitia –
rekreačná zóna s možnosťou výstavby rekreačnej chaty. Ide o svahovitý pozemok v čase ocenenia značne
znehodnotený samonáletom nežiaducich drevín. Na pozemku nebola uskutočnená zo strany vlastníka žiadna
údržba ani starostlivosť. Do obce premáva prímestská doprava. Na pozemku nie sú privedené inžinierske siete –
voda, elektroinštalácia a miestna komunikácia. Miestnou obhliadkou nebola zistená vysoká hladina podzemnej vody
ani možnosť zátopového územia. Autobusová zastávka je vzdialená cca 400 m a obchod s potravinami cca 550 m.
Pozemok má možnosť napojenia na vodovod, elektro, plyn, kanalizáciu a miestnu komunikáciu.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Na liste vlastníctva č. 204 vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom, pre k. ú. Krahule,
sú v „ČASŤ C: ŤARCHY“ evidované nasledovné ťarchy, iné údaje a poznámky:
Por.č.:
Na pozemok sa zriaďuju vecné bremeno spočívajúce v oprávnení obce vstupovať na pozemok za
účelom údržby a opráv vodovodného, kanalizačného potrubia a elektrického kábla, ktoré sú tam uložené.
Iné údaje:

1 Žiadosť zo dňa 22.2.2008, Z 355/08

Poznámka:

Bez zápisu.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Meno znalca:

Ing. Miroslav Hric, Slaská 210, 965 04 Žiar nad Hronom

Znalecký posudok:

č. 96/2016

Dátum vyhotovenia znaleckého posudku:

26.04.2016

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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5.600,- EUR

Najnižšie podanie:

16.000,- EUR

Minimálne prihodenie:

500,- EUR

Výška dražobnej zábezpeky:

Deň vydania: 10.05.2016

3.200,- EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka v deň konania dražby v mieste konania dražby alebo
b) na bankový účet dražobníka vedený v Tatra banka, a.s., č. účtu IBAN: SK64 1100 0000 0026 2475 7369 pod
variabilným symbolom 44749651 pričom účastník dražby je povinný preukázať dražobníkovi pripísanie sumy
dražobnej zábezpeky na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby dňa 14.06.2016 do 09:00 hod.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Do otvorenia dražby.

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
Potvrdenie zrealizovaní prevodu finančných prostriedkov na
bankový účet dražobníka; Doklad o vklade hotovosti na bankový účet dražobníka;
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby
nevydražil, dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr
do 10 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
V zmysle ust. § 26 ods. 3 a 5 ZoDD sa dražobná zábezpeka
započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je
vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom
dražby nedohodnú inak, a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka.

Obhliadka predmetu dražby:
1. obhliadka: 24.05.2016 o 09:00 hod.
2. obhliadka: 01.06.2016 o 09:00 hod.

Organizačné pokyny:
Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby a poskytnutie bližších informácií o predmete dražby môžu dražobníka
kontaktovať na t. č. 0948 828 233, 0910 960 479, 048/418 09 76 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese:
skodova@restrukturalizacia.net
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v
ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby
odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčenia odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražiteľa.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:
974 01 Banská Bystrica

JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22,

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:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba,
ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa ust. § 21 odseku 2 ZoDD, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa ust. § 21 odseku 2 ZoDD sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 odseku 2 ZoDD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa na dražbu s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné
vo výške 3,32 EUR.

V Banskej Bystrici dňa 04.05.2016

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty úpadcu
Monika Tarry – Drevo Shop

K010746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Kutišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 332/1, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/76/2015/S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/76/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica o priebehu prvej schôdze veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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spisová značka súdneho spisu

Deň vydania: 10.05.2016

: 31K/76/2015

spisová značka správcovského spisu

: 31K/76/2015/S1453

meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka)

: Michaela Kutišová

Horná 332/1, 951 12 Ivanka pri Nitre
dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka)
I.

: 23.11.1981

Miesto a čas rokovania schôdze veriteľov

Schôdza veriteľov sa uskutočnila v súlade s obsahom oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku č. OV
57/2016 zo dňa 23.03.2016.
Schôdza sa konala v sídle správcu v Nitre, Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra dňa 05.05.2016 v čase od 09,00 hod do
9,30 hod.
I.

Osoby prítomné na schôdzi veriteľov

II./A
Zoznam prítomných veriteľov:
·

WM Cosulting & Communication, s.r.o.
Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany
právny zástupca:
Mgr. Miriam Štefová, advokátsky koncipient u JUDr. Martin Palkovič,
Advokát, s.r.o.
na základe plnej moci zo dňa 03.05.2016

Počet hlasov:

1212,80 hlasov

II./B
Správca
Ing. Rudolf Ivan správca konkurznej podstaty úpadcu Michaela Kutišová
Predseda schôdze
II./C
Úpadca neprítomný.
I.

Podklady pripravené správcom pre schôdzu veriteľov

Správca pripravil pre schôdzu veriteľov tieto podklady:
·
·
·
·
I.

prezenčná listina
hlasovacie lístky pre veriteľov
správcovský spis
konečný zoznam pohľadávok
Opis priebehu schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty zvolal schôdzu veriteľov podľa § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.. Schôdza bola

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 konkurznej podstaty zvolal schôdzu veriteľov podľa § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.. Schôdza bola
zvolaná zverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku. V súlade s § 35 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. schôdzi
veriteľov predsedal správca.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Informácia o zistených a popretých pohľadávkach
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu
Rôzne
Záver

Správca v rámci otvorenia schôdze veriteľov oboznámil prítomných s rozsahom hlasovacích práv jednotlivých
veriteľov. Správca oboznámil prítomných, že podľa § 35 zákona č. 7/2005 Z.z. je schôdza veriteľov
uznášaniaschopná, pretože je prítomný veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať (§ 35 ods. 3 ZKR).
Správca v súlade s bodom 2. programu oboznámil prítomných o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
Správca uviedol prehľad úkonov, ktoré doposiaľ v konaní vykonal a informoval o obsahu správ, ktoré v čase do
konania prvej schôdze veriteľov zaslal súdu.
Prítomný veriteľ zobral bez pripomienok na vedomie prednesenú správu o činnosti správcu a stave konkurzného
konania.
Správca v súlade s bodom č. 3 programu oboznámil prítomných o zistených a popretých pohľadávkach. Správca
v rámci tohto bodu programu informoval o vyhotovenom zozname pohľadávok a o skutočnosti, že tento zoznam
správca doručil súdu. Správca prítomným oznámil, že do konečného zoznamu pohľadávok je zapísaných
pohľadávok spolu v celkovej hodnote 21437,86 € pričom do zoznamu boli zapísané pohľadávky šiestich veriteľov
úpadcu.
Správca oboznámil prítomných veriteľov o tom, že neboli popreté žiadne pohľadávky.
Suma prihlásených pohľadávok spolu v celkovej hodnote je 21437,86 €.
Správca oboznámil prítomných s tým, že úpadca sa vyjadril k zoznamu prihlásených pohľadávok.
Prítomní zobrali na vedomie prednesenú informáciu o zistených a popretých pohľadávkach.
Na návrh správcu uskutočnila schôdza veriteľov v súlade s bodom č. 4 programu voľbu zástupcu veriteľov.
Schôdza veriteľov navrhla ako zástupcu veriteľov:
·

WM Cosulting & Communication, s.r.o.
Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany
právny zástupca:
Mgr. Miriam Štefová, advokátsky koncipient u JUDr. Martin Palkovič,
Advokát, s.r.o.
na základe plnej moci zo dňa 03.05.2016

Počet hlasov:

1212,80 hlasov

Na návrh správcu uskutočnila schôdza veriteľov prerokovanie bodu č. 5 programu o výmene správcu.
Žiadny z prítomných veriteľov nenavrhol správcu vymeniť.
V rámci bodu č. 6 programu rôzne: neboli žiadne pripomienky.
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V rámci bodu č. 7 programu správca konkurznej podstaty prvú schôdzu veriteľov ukončil.
I.

Znenia uznesení prijatých prvou schôdzou veriteľov s uvedením výsledku hlasovania

Prvá schôdza veriteľov prijala nasledovné rozhodnutia:
Uznesenie schôdze veriteľov č. 1/2016
Prvá schôdza veriteľov rozhodla o zástupcovi veriteľov takto:
Zástupcom veriteľov je:

WM Cosulting & Communication, s.r.o.

Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany
právny zástupca:
Mgr. Miriam Štefová, advokátsky koncipient u JUDr. Martin Palkovič,
Advokát, s.r.o.
na základe plnej moci zo dňa 03.05.2016
počet hlasov za: 1212,80 hlasov
počet hlasov proti: 0
zdržalo sa: 0
SKP a zvolený zástupca veriteľov sa dohodli na vzájomnej komunikácii prostredníctvom emailu a to :
wmcc@wmcc.sk

Uznesenie schôdze veriteľov č. 2/2016
Prvá schôdza veriteľov konštatuje, že žiadny veriteľ nepodal návrh na výmenu správcu.
Prvá schôdza veriteľov rozhodla o potvrdení správcu v jeho funkcii.
počet hlasov za: 1212,80 hlasov
počet hlasov proti: 0
zdržalo sa: 0
I.

Námietky uplatnené proti uzneseniam z dôvodu ich rozporu so zákonom

Okrem správcom prednesených návrhov na schválenie vyššie uvedených uznesení, neboli na schôdzi veriteľov
preložené na prerokovanie žiadne iné návrhy ani vyhlásenia. Námietky proti prijatým uzneseniam z dôvodu ich
rozporu so zákonom neboli uplatnené.
I.

Záver

Po prerokovaní schváleného programu bola schôdza veriteľov ukončená.
Zápisnicu o priebehu rokovania schôdze veriteľov spísal a podpísal správca ako predseda schôdze.
V Nitre, dňa 05.05.2016
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Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty

K010747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mihál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
C I. 34/78-20, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 660 438
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K61/2015 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/61/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom
úpadcu, že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške
350,- €, je vedený vo VÚB, a.s., pob. Trenčín, č.ú. v tvare IBAN: SK87 0200 0000 0036 67229851. Ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Trenčíne, dňa 04.05.2016
JUDr. Martina Válková, správca

K010748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Ján Brida
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zákvašov 1518/50, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 38K/67/2015 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/67/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o prihlásení pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty – 01
JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty úpadcu JUDr. Ján Brida, nar. 15.12.1953, bydliskom Zakvášov
1518/50, 017 01 Považská Bystrica, občan SR v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 poslednej vety ZKR oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že dňa 07. apríla 2016, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola do
kancelárie správcu veriteľom Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35776005,
doručená pod poradovým číslom 2 Súhrná prihláška nezabezpečených pohľadávok č. 1 - 3 v celkovej sume 459,15
EUR. Pohľadávky boli v prihlásenom rozsahu zapísané do Zoznamu pohľadávok.
JUDr. Mária Bustinová, správca
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K010749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: L-L EXPRESS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 40, 919 43 Cífer
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 079 753
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Špačková, PhD.
Sídlo správcu:
Veterná 43/2283, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/40/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/40/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jarmila Špačková, PhD., správca úpadcu: L-L EXPRESS, s.r.o. Záhradná 40, 919 43 Cífer, IČO: 44 079 753,
oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Veterná 43, 931 01 Šamorín, počas úradných hodín v pondelok
až piatok od 8,30 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,30 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese kancelárie správcu.
JUDr. Jarmila Špačková, PhD., správca

K010750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: L-L EXPRESS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 40, 919 43 Cífer
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 079 753
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Špačková, PhD.
Sídlo správcu:
Veterná 43/2283, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/40/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/40/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 05. 2000 ako správca úpadcu L-L EXPRESS, s.ro.,
Záhradná 40, 919 43 Cífer, IČO: 44 079 753, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu
Trnava, č. k. 23K/40/2015 zo dňa 26. 04. 2016, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 85/2016 zo dňa 04. 05. 2016
vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená JUDr. Jarmila Špačková, PhD..
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt L-L
EXPRESS, s.ro., Záhradná 40, 919 43 Cífer, IČO: 44 079 753, is our responsibility to inform you, that the District
Court in Trnava No. 23K/40/2016 dated 26. 04. 2016, it was published in the Commercial bulletin No. 85/2016 from
04.05. 2016, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Jarmila Špačková, PhD.,
as the trustee in the bankruptcy.
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 čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
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 is considered as declared by publishing the resolution of declaring the bankruptcy in the
Commercial bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial bulletin shall be considered. The debtor becomes the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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after the publishing of the judicial decision in the Commercial bulletin shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZoKR).
The claim, which is not the claim against property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZoKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basich registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté, môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
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 was published in the Commercial bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into list of the claims publishes the trustee in the
Commercial bulletin with stating the creditor ane 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, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZoKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 285 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 handing over that, what the
affected property in this censequence 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, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
The application must be submtted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will not be
taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and residecne or name and
seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko 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).
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The credito, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for service and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 2 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku (§ 30 ods. 1 ZoKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZoKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
JUDr. Jarmila Špačková, PhD., správca

K010751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRIAN spoločnosť s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. A.Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 564 712
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/47/2015S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/47/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu BRIAN spoločnosť s.r.o. v konkurze, sp. zn.
38K/47/2015
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA: 1.
Právny dôvod: nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Súpisová hodnota majetku /aj mena/: 752,69,- €

JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K010752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinovič Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakta 3454, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
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Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2016 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty úpadcu Ján Martinovič, nar. 02.07.1975, bytom Bakta 3454, 979 01 Rimavská Sobota, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod spis. zn.: 2K 6/2016, týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia
skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Tatra banka, a.s. číslo účtu: IBAN: SK03 1100
0000 0029 3710 5548, BIC (SWIFT): TATRSKBX.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 2, 3, 5 a 7 ZKR:
(2) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K010753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Račko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 245/17, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/60/2012 S1293

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.05.2016

Okresný súd Banská Bystrica
1K/60/2012
Iné zverejnenie

Doplnenie oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa Slovenská
sporiteľňa, a.s., zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh všeobecnej
podstaty zverejneného v OV č. 85/2016 zo dňa 04.05.2016.
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu – Alexander
Račko, Fraňa Kráľa 245/17, 991 22 Bušince, nar. 01.07.1971 v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) dopĺňa oznam o:
·

Zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD. správca

K010754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok GALAN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 741 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 4K/15/2016 v znení zo dňa 25.04.2016, zverejneným
v Obchodnom vestníku 83/2016 vydanom dňa 02.05.2016, bol ku dňu 03.05.2016 vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Nábytok GALAN, s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok, IČO: 36 741 442. Súd ustanovuje do
funkcie správcu: JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu S310.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 druhej vety za bodkočiarkou ZKR oznamuje účastníkom
konkurzného konania a ich zástupcom, že dňom zverejnenia tohto oznamu je možné nahliadať do správcovského
spisu, spis. zn. 4K/15/2016 S310 v kancelárii správcu v Bratislave na Vajnorskej ulici orientačné číslo 8/A v
pracovných dňoch od 09.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 16.00 h. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na
nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne na adresu kancelárie správcu: Vajnorská 8/A,
831 04 Bratislava alebo telefonicky na telefónne číslo: +421 2 55568213, prípadne na emailovú adresu:
zitna@plg.sk. V žiadosti je nutné uviesť údaje žiadateľa pre spätný kontakt.
V Bratislave, dňa 04. 05. 2016
JUDr. Karol Kovár, správca

K010755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Brtko "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 209/9, 029 04 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.4.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 3 K 6/2016 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3 K 6/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu Vladimíra Brtku, nar. 29. 04. 1961, bytom
Štefánikova 209/9, 029 04 Námestovo, podnikajúceho do 01. 01. 2016 pod obchodným menom Vladimír Brtko,
s miestom podnikania Školská 262, Zubrohlava, IČO: 17 809 720 oznamuje konkurzným veriteľom, že kauciu pre
popretie pohľadávky môžu skladať na účet správy podstaty, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., číslo
účtu: 5112624611/0900, IBAN: SK9609000000005112624611, 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 05. 05. 2016

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K010756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Latiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 2138/120, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22 720 201
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2014/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Ján Šindléry, Textilná 15, 034 01 Ružomberok, zástupca veriteľov, ako príslušný orgán v konkurznom konaní sp. zn.
4K/17/2014 ukladá správcovi záväzný pokyn speňažiť nehnuteľný majetok patriaci do všeobecnej podstaty dražbou
v zmysle ust. § 92 ods. 6 ZKR. Správca je povinný poveriť predajom takéhoto majetku dražobníka a uzatvoriť
zmluvu o vykonaní opakovanej dražby so spoločnosťou LICITOR group, a.s. so sídlom Sládkovičova 6, 010 01
Žilina, IČO: 36 421 561. Jednotlivé dražby sa vykonajú za podmienok uvedených v žiadosti správcu o uloženie
záväzného pokynu zo dňa 04.05.2016. Meniť uvedené podmienky dražieb je správca oprávnený len na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného orgánu. Dražby budú zverejnené v Obchodnom vestníku.
V prípade, ak bude opakované kolo dražby vyhlásené za neúspešné, správca požiada príslušný orgán o uloženie
nového postupu pri speňažovaní nehnuteľného majetku úpadcu.
V Ružomberku, dňa 05.05.2016, Za zástupcu veriteľov Ján Šindléry
V Ružomberku, dňa 05.05.2016, JUDr. Radovan Birka, správca

K010757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok GALAN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 741 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadca – Nábytok GALAN, s.r.o.,
so sídlom M. R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok, IČO: 36 741 442, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Bratislava I, spis. zn.: 4K/15/2016 zo dňa 25.04.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor – Nábytok GALAN, s.r.o., address: M. R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok, IČO: 36 741 442,,
Slovak republic (hereinafter only „Debtor“), I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Bratislava I, No. 4K/15/2016, dated 25th of April 2016, bankruptcy procedure was declared on the Debtor.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 83/2016 dňa 02.05.2016.
Dňom 03.05.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in Commercial Bulletin No. 83/2016 on 2nd of May
2016. The bankruptcy on the Debtor was declared on 03rd of May 2016.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k spisovej značke
4K/15/2016 a v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Karol Kovár, správca, Vajnorská 8/A, 831 04
Bratislava, Slovenská republika. 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 Restructuralization 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 original to the Okresny sud Bratislava I (District Court Bratislava I), Záhradnícka 10,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankruptcy procedure in one original to the Okresny sud Bratislava I (District Court Bratislava I), Záhradnícka 10,
812 44 Bratislava, Slovak republic, to the No. 4K/15/2016 and in one original to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Karol KovAr, spravca, Vajnorska 8/A, 831 04 Bratislava, Slovak republic.
The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their
claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about
the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving
the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. 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
konkurznom konaní neprihliada. Na prihlášky nedoručené správcovi v stanovenej lehote sa v konkurze bude
prihliadať, veriteľ však nebude môcť uplatniť svoje hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. 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 will not be considered
as claims in the bankruptcy procedure. If the application of claims will not be delivered in time, it will be considered
as the claim in the bankruptcy proceeding, but the creditor will not be able to use his voting rights and other rights
concerned to the claims. 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.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of
the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of commitments.

V Bratislave, dňa 04. 05. 2016/ In Bratislava, on May 04., 2016

JUDr. Karol Kovár
správca úpadcu Nábytok GALAN, s.r.o. /Trustee of the debtor Nábytok GALAN, s.r.o.
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K010758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie súboru majetku úpadcu – ochranné známky - dňom
10.05.2016
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Dareq s.r.o. vyhlasuje dňom 10.05.2016 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu prvé
kolo ponukového konania na speňaženie súboru majetku úpadcu – ochranné známky - tvoriaceho všeobecnú
podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 146/2015 pod značkou
záznamu K017035 dňa 31.07.2015 pod súpisovými položkami majetku Ochranné známky a v Obchodnom vestníku
č. OV 222/2015 pod značkou záznamu K025080 dňa 19.11.2015 pod súpisovými položkami majetku Ochranné
známky.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor majetku úpadcu:
1. Iná majetková hodnota: Ochranná známka; Číslo zápisu: 220786; Dátum zápisu: 12.03.2008; Číslo
prihlášky: 1769-2006; Evidencia: Úrad priemyselného vlastníctva SR; Druh známky: Slovná; Znenie:
SUPERTHERM; Majiteľ: SUPERTHERM EUROPE, s.r.o. (právny predchodca Úpadcu); Stav: Platná do
29.09.2016, ak majiteľ nepožiada o predĺženie doby platnosti zápisu; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 200,- Eur;
2. Iná majetková hodnota: Ochranná známka; Číslo zápisu: 238113; Dátum zápisu: 10.09.2014; Číslo
prihlášky: 506-2014; Evidencia: Úrad priemyselného vlastníctva SR; Druh známky: Kombinovaná; Majiteľ:
ARCO-Art Agency s.r.o. (právny predchodca Úpadcu); Zástupca: FAJNOR IP s.r.o.; Stav: Platná do
21.03.2024, ak majiteľ nepožiada o predĺženie doby platnosti zápisu; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 183,- Eur;
3. Iná majetková hodnota: Ochranná známka; Číslo zápisu: 234058; Dátum zápisu: 15.01.2013; Číslo
prihlášky: 5370-2012; Evidencia: Úrad priemyselného vlastníctva SR; Druh známky: Kombinovaná; Údaje
o uplatňovaných farbách: Žltá, hnedá, biela; Majiteľ: BARREL GROUP, s.r.o. (právny predchodca Úpadcu);
Stav: Platná do 06.06.2022, ak majiteľ nepožiada o predĺženie doby platnosti zápisu; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 217,- Eur;
(ďalej spolu majetok pod č. 1. až č. 3. spolu ako „Predmet speňaženia“).
Celková súpisová hodnota Predmetu speňaženia predstavuje sumu vo výške 600,- Eur.

Dňa 19.04.2016 veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu
speňaženia (ďalej len „Pokyn“) za nasledovných podmienok:
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa bude primerane vzťahovať ustanovenie § 17 zákona č.
506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) o prevode ochrannej
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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506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) o prevode ochrannej
známky, pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi v stave, v akom sa Predmet
speňaženia v čase speňaženia nachádza, t.j. v stave, v akom je Predmet speňaženia ku dňu speňaženia zapísaný
v registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva v SR.
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, správca v súlade s Pokynom zorganizuje druhé kolo.
V prípade neúspešnosti dvoch kôl ponukových konaní správca opätovne požiada príslušný orgán o uloženie
záväzného pokynu na speňaženie Predmetu speňaženia.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú cenu za Predmet
speňaženia vo výške 150,- Eur, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty
úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK92 1100 0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s., najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 20.05.2016.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za neprimeranú a/alebo v rozpore s
dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa Pokynu alebo bude do kancelárie správcu doručená
oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Kúpna cena:
V prvom kole ponukového konania sa vyžaduje predloženie ceny záujemcom o Predmet speňaženia vo výške
predstavujúcej minimálne 100 % súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia, t.j. minimálne sumy vo výške 600,- Eur
(súčet inej majetkovej hodnoty – ochranná známka - por. č. 1 v sume 200,- Eur, inej majetkovej hodnoty – ochranná
známka - por. č. 2 v sume 183,- Eur a inej majetkovej hodnoty – ochranná známka – por. č. 3 – v sume 217,- Eur,
t.j. celková suma 600,- Eur).
Za predpokladu splnenia vyššie uvedenej podmienky minimálnej výšky ponúknutej kúpnej ceny 600,- Eur, je
správca povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia a túto predložiť príslušnému orgánu
na schválenie. V prípade, že ponúknutá kúpna cena nebude dosahovať minimálnu sumu, je správca povinný
ponuku záujemcu odmietnuť.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží príslušnému orgánu víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Príslušný orgán schváli alebo
neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do pätnástich (15) dní od
predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete márne uplynie, má sa
za to, že príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
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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Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuka bola schválená príslušným orgánom,
správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o prevode ochrannej známky pod podmienkou, že cenu za prevod zaplatí
v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu č. účtu v tvare IBAN: SK92 1100 0000 0029 4000
6671, vedený v Tatra banka, a.s. najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie
byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi
správcovi, že žiada o skrátenie lehoty.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné
kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením
§ 93 ods. 2 ZKR.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. na tel. č.: +421 908
989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 20.05.2016 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – Dareq s.r.o. – SÚBOR HNUTEĹNÉHO MAJETKU –
OCHRANNÉ ZNÁMKY“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene,
sa nebude prihliadať.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K010759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu – dňom
10.05.2016
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Dareq s.r.o. vyhlasuje dňom 10.05.2016 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu prvé
kolo ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho oddelenú podstatu
zabezpečeného veriteľa BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020, Klagenfurt, Rakúsko, ICO: FN 91810s konajúca
prostredníctvom organizačnej zložky: BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR, zverejneného v Obchodnom
vestníku vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR č. OV 59/2016 pod značkou záznamu K006685 dňa 29.03.2016
pod súpisovou položkou majetku por. č. 1 až por. č. 41.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor hnuteľného majetku úpadcu:
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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1. Hnuteľná vec: Vŕtačka značky HILTI; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: neznámy; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 25,- EUR;
2. Hnuteľná vec: Vaňa zn. DURAVIT; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívaná; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 25,- EUR;
3. Hnuteľná vec: Vaňa smaltovaná; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívaná; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 25,- EUR;
4. Hnuteľná vec: Vaňa plastová zn. KOLO č. 1; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívaná;
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 25,- EUR;
5. Hnuteľná vec: Vaňa plastová zn. KOLO č. 2; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívaná;
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 25,- EUR;
6. Hnuteľná vec: Vaňa plastová zn. KOLO č. 3; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívaná;
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 25,- EUR;
7. Hnuteľná vec: Vaňa plastová zn. KOLO č. 4; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívaná;
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 25,- EUR;
8. Hnuteľná vec: Drevený obklad zn. DURAVIT; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívaný;
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 25,- EUR;
9. Hnuteľná vec: Bidet zn. IDEAL STANDART č. 1; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti:
nepoužívaný; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 25,- EUR;
10. Hnuteľná vec: Bidet zn. IDEAL STANDART č. 2; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti:
nepoužívaný; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 25,- EUR;
11. Hnuteľná vec: Bidet zn. IDEAL STANDART č. 3; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti:
nepoužívaný; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 25,- EUR;
12. Hnuteľná vec: Bidet zn. IDEAL STANDART č. 4; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti:
nepoužívaný; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 25,- EUR;
13. Hnuteľná vec: Umývadlo č. 1; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívané; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 10,- EUR;
14. Hnuteľná vec: Umývadlo č. 2; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívané; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 10,- EUR;
15. Hnuteľná vec: Umývadlo č. 3; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívané; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 10,- EUR;
16. Hnuteľná vec: Umývadlo č. 4; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívané; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 10,- EUR;
17. Hnuteľná vec: Umývadlo menšie č. 1; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívané; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 5,- EUR;
18. Hnuteľná vec: Umývadlo menšie č. 2; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívané; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 5,- EUR;
19. Hnuteľná vec: Polnoha č. 1; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívaná; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 5,- EUR;
20. Hnuteľná vec: Polnoha č. 2; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívaná; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 5,- EUR;
21. Hnuteľná vec: Polnoha č. 3; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívaná; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 5,- EUR;
22. Hnuteľná vec: Záchod č. 1; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívaný; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 5,- EUR;
23. Hnuteľná vec: Záchod č. 2; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívaný; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 5,- EUR;
24. Hnuteľná vec: Záchod č. 3; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívaný; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 5,- EUR;
25. Hnuteľná vec: Záchod č. 4; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívaný; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 5,- EUR;
26. Hnuteľná vec: Záchod č. 5; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívaný; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 5,- EUR;
27. Hnuteľná vec: Fillgell č. 1; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívaný; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 5,- EUR;
28. Hnuteľná vec: Fillgell č. 2; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívaný; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 5,- EUR;
29. Hnuteľná vec: Dvojumývadlo zn. LAUFEN; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívané;
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 50,- EUR;
30. Hnuteľná vec: Malé umývadlo zn. AV530A; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívané;
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 5,- EUR;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 5,- EUR;
31. Hnuteľná vec: Regál; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: neznámy; Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 25,- EUR;
32. Hnuteľná vec: Vaňa zn. IDEAL STANDART; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívaná;
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 25,- EUR;
33. Hnuteľná vec: Bruska zn. CLIPER; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: neznámy; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 10,- EUR;
34. Hnuteľná vec: Motorka zn. MANET; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: neznámy; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 75,- EUR;
35. Hnuteľná vec: Záhradný orezávač; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: neznámy; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 10,- EUR;
36. Hnuteľná vec: Písací stroj zn. OLYMPA; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: neznámy; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 10,- EUR;
37. Hnuteľná vec: Monitor zn. DELL; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepoužívaný; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 5,- EUR;
38. Hnuteľná vec: Tlačiareň zn. HP; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: neznámy; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 10,- EUR;
39. Hnuteľná vec: Televízor zn. PANASONIC; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: neznámy; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 15,- EUR;
40. Hnuteľná vec: Tlačiareň zn. EPSON; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: neznámy; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 10,- EUR;
41. Hnuteľná vec: Sada reproduktorov zn. SBS; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: neznámy;
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 3,- EUR;
(ďalej spolu majetok pod č. 1. až č. 41. spolu ako „Predmet speňaženia“).

Listom zo dňa 15.04.2016 zabezpečený veriteľ ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie
Predmetu speňaženia (ďalej len „Pokyn“) za nasledovných podmienok:
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve,
pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, správca v súlade s Pokynom zorganizuje druhé kolo,
prípadne ďalšie, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Predmetu speňaženia podľa Pokynu.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet
speňaženia vo výške 100,- Eur, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty
úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK92 1100 0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s., najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 20.05.2016.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za neprimeranú a/alebo v rozpore s
dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
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i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa Pokynu alebo bude do kancelárie správcu doručená
oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Kúpna cena:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia a túto ponuku predložiť príslušnému orgánu
na schválenie.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží zabezpečenému veriteľovi víťaznú ponuku
na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Zabezpečený veriteľ
schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10)
pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete
márne uplynie, má sa za to, že zabezpečený veriteľ predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet
speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuka bola schválená zabezpečeným veriteľom,
správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu za Predmet speňaženia zaplatí na
bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu č. účtu v tvare IBAN: SK92 1100 0000 0029 4000 6671, vedený
v Tatra banka, a.s. najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť
kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že
žiada o skrátenie lehoty.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný
príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením
§ 93 ods. 2 ZKR ako stojí a leží.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. na tel. č.: +421 908
989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 20.05.2016 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – Dareq s.r.o. – PREDAJ HNUTEĹNÉHO MAJETKU –
SÚBOR HNUTEĽNÝCH VECÍ“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená
oneskorene, sa nebude prihliadať.
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I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K010760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lapin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Plážou 6873/8, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 595 881
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/14/2015 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/14/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZAVEDENÍ DOZORNEJ SPRÁVY
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 2R/14/2015, zo dňa 27.04.2016 (zverejnené v OV č. 84/2016 zo
dňa 03.05.2016) súd potvrdil reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 05.04.2016 a skončil
reštrukturalizáciu dlžníka: Milan Lapin, s miestom podnikania Nad Plážou 6873/8, 974 04 Banská Bystrica, IČO:
37 595 881.
Podľa potvrdeného reštrukturalizačného plánu sa zavádza dozorná správa nad dlžníkom Milan Lapin, s miestom
podnikania Nad Plážou 6873/8, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 37 595 881.
Dozorným správcom je JUDr. Ing. Tomáš Oravec, sídlo kancelárie: Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica,
značka správcu pridelená Ministerstvom spravodlivosti SR: S1168.
Súhlasu správcu počas dozornej správy ďalej podliehajú tieto právne úkony dlžníka:
- právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov,
- založenie obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo inej právnickej osoby,
- nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- nadobudnutie, prevod, prenájom alebo zaťaženie majetku Dlžníka, prípadne jeho zaťaženie vecným bremenom,
- vykonanie právneho úkonu voči osobe spriaznenej s Dlžníkom a to právneho úkonu, ktorý je mimo rámca bežných
právnych úkonov súvisiacich s bežnou prevádzkou podniku Dlžníka,
- vykonanie právneho úkonu, ktorým sa Dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 20% z jeho obratu
za predchádzajúce účtovné obdobie, resp. účtovný rok,
- uzatvorenie zmluvy akejkoľvek nájomnej zmluvy, či zmluvy, ktorej predmetom má byť finančný leasing v rámci
ktorého má Dlžník vystupovať ako leasingový nájomca, zmluvy o úvere alebo o pôžičke alebo o inom dočasnom
poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov rozsahu presahujúcom 20.000 EUR,
- vykonanie úkonu, ktorým sú vynaložené investície dlžníka, nad rámec bežnej obchodnej činnosti Dlžníka, a to nad
sumu 20.000 EUR bez DPH jednotlivo alebo viacero vzájomne súvisiacich investícií, ktoré spolu prekročia sumu 20
000 EUR bez DPH,
- realizácia akéhokoľvek plnenia voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
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- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- právny úkon bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúci právny úkon,
- právny úkon ukracujúci záujmy veriteľov na uspokojenie ich pohľadávok,
- právny úkon, ktorým Dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac
ako troch mesiacov
- právny úkon, ktorého účinkom je vznik, zmena alebo zánik pracovnoprávneho vzťahu (trvalého pracovného
pomeru).
Súhlas dozorného správcu s úkonom dlžníka musí byť získaný dlžníkom vopred a musí byť písomný.
Poučenie: Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez súhlasu dozorného správcu, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením
plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.
V Banskej Bystrici, dňa 05.05.2016
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca

K010761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOGOS Zlatník, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 22, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 593 923
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2015 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Stanislav Demčák, Štefánikova 8, Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca
úpadcu LOGOS Zlatník, spol. s r.o., Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO 36 593 923, v zmysle § 92 ods. 1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") vyhlasuje
ponukové konanie na predaj podniku úpadcu, ktorý je tvorený majetkovými zložkami zapísanými do súpisu
konkurznej podstaty úpadcu, zverejnenými v Obchodnom vestníku SR č. 180/15 dňa 21.9.2015 (hotel Garden v
Košickej Belej s vybavením).
PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA: Predmetom ponukového konania je podnik úpadcu. Vyhlasovateľ
ponukového konania poskytne záujemcom k nahliadnutiu podklady o podniku úpadcu (znalecký posudok, zmluvnú
dokumentáciu), resp. tieto podklady dočasne záujemcom zapožičia, po podpise dohody o mlčanlivosti.
PREDKLADANIE PONÚK: Lehota na podávanie ponúk je 20 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199
ods. 9 ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku. Účastníci
doručia svoje ponuky osobne do kancelárie správcu alebo poštou na adresu správcu: JUDr. Stanislav Demčák,
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, v zalepenej obálke s výrazným označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA -3K/23/2015
-NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa považuje deň, kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu.
Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať:
a) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo účastníka, ak je pridelené,
telefónne číslo a e-mail účastníka,
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b) označenie predmetu ponukového konania,
c) navrhovanú celkovú kúpnu cenu za predmet ponukového konania v eurách (ponuka musí byť určitá a
zrozumiteľná a musí v nej byť riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na predmet ponukového
konania),
d) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka.
Prílohou ponuky je výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie, do ktorej je účastník
zapísaný. Výpis nesmie byť v deň doručenia ponuky starší ako tri mesiace a musí byť originálom alebo úradne
overenou fotokópiou. Vyhlasovateľ ponukového konania otvorí riadne doručené ponuky do 3 pracovných dní od
skončenia lehoty na doručovanie ponúk, pričom vopred informuje príslušný orgán o termíne a mieste otvárania
obálok s ponukami. Zápisnicu z otvárania obálok s ponukami vyhlasovateľ ponukového konania bezodkladne zašle
príslušnému orgánu.
ZÁBEZPEKA: Účastník, ktorý v ponukovom konaní predloží ponuku, je povinný do uplynutia lehoty na podávanie
ponúk zložiť zábezpeku, inak sa na jeho ponuku v ponukovom konaní neprihliada. Výška zábezpeky sa určuje na
sumu 10.000,- € (slovom: desaťtisíc eur). Zábezpeku je možné zložiť prevodom na bankový účet vedený v
Sberbank Slovensko, a.s., číslo účtu: 4040386006/3100 variabilný symbol: identifikačné číslo, pod ktorým je
účastník ponukového konania vedený v príslušnom národnom registri; fyzická osoba môže namiesto toho uviesť
dátum svojho narodenia; správa: „ZÁBEZPEKA"; suma: 10.000,- €. Zábezpeku je možné zložiť najneskôr do
posledného dňa lehoty určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka sa považuje za zloženú včas, ak je riadne
pripísaná na účet určený pre zloženie zábezpeky najneskôr v tento deň. Účastník, ktorý zložil zábezpeku, je povinný
do dvoch pracovných dní od zloženia zábezpeky (pripísania zábezpeky na účet) uzavrieť s vyhlasovateľom
ponukového konania osobitnú zmluvu, v ktorej upraví podmienky prepadnutia zábezpeky pre prípad zmarenia
ponukového konania zo strany účastníka ponukového konania, inak má vyhlasovateľ ponukového konania právo
rozhodnúť o vylúčení ponuky z ponukového konania. Na takúto ponuku sa po jej vylúčení v ponukovom konaní
neprihliada. Zmarením ponukového konania sa rozumie prípad, ak účastník ponukového konania s víťaznou
ponukou neuzavrie zmluvu o predaji podniku s vyhlasovateľom ponukového konania v lehote, ktorú na to
vyhlasovateľ ponukového konania určil v oznámení o prijatí vybranej ponuky, alebo ak účastník ponukového
konania s víťaznou ponukou nezaplatí kúpnu cenu za predmet ponukového konania riadne a v stanovenej lehote.
Účastníkovi ponukového konania, ktorý v ponukovom konaní neuspel, vyhlasovateľ ponukového konania poukáže
zloženú zábezpeku bankovým prevodom na účet, z ktorého bola zábezpeka prijatá, a to do 2 pracovných dní od
určenia víťaznej ponuky, alebo odmietnutia všetkých ponúk v ponukovom konaní.
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA: Každý účastník môže predložiť v ponukovom konaní iba jednu ponuku.
Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky doručené vyhlasovateľovi ponukového konania
po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom konaní neprihliada. Vyhlasovateľ ponukového
konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk ako aj právo kedykoľvek zrušiť ponukové
konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového konania odošle iba víťaznému účastníkovi.
Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového konania zmluvu o predaji podniku v lehote
stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v písomnom oznámení podľa predchádzajúcej vety. Náklady
spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového konania. Kritériom pre určenie najlepšej
ponuky v ponukovom konaní je najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet ponukového konania. Najlepšia
ponuka podlieha schváleniu príslušného orgánu v konkurze. Ak príslušný orgán najlepšiu ponuku neschváli,
vyhlasovateľ ponukového konania nemôže túto ponuku určiť ako víťaznú. Lehota na oznámenie o určení víťaznej
ponuky je 10 dní po schválení ponuky príslušným orgánom. Vyhlasovateľ ponukového konania oznámi prijatie
víťaznej ponuky vybranému účastníkovi písomne alebo iným preukázateľným spôsobom. Vybraný účastník je
povinný uzavrieť zmluvu o predaji podniku s vyhlasovateľom v lehote určenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí
vybraného návrhu.
PODMIENKY ZMLUVY O PREDAJI PODNIKU: Zmluva o predaji podniku bude obsahovať nasledujúce podmienky:
(a) predmet ponukového konania bude kupujúcemu prenechaný tak ako stojí a leží, (b) kupujúci je povinný predmet
ponukového konania prevziať v lehote najviac päť pracovných dní po podpise zmluvy o predaji podniku, (c) náklady
spojené s prevzatím predmetu ponukového konania ako aj všetky správne a iné poplatky spojené so zápisom
zmeny vlastníka predmetu ponukového konania znáša kupujúci, (d) kupujúci je povinný zaplatiť rozdiel medzi
kúpnou cenou a ním zloženou zábezpekou bankovým prevodom na účet určený vyhlasovateľom ponukového
konania, a to v lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybranej ponuky. Zábezpeka zložená
vybraným účastníkom bude vybranému účastníkovi započítaná do kúpnej ceny. Zmluvu o predaji podniku
vyhlasovateľ ponukového konania uzavrie s vybraným účastníkom až po úplnom zaplatení rozdielu medzi zloženou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlasovateľ ponukového konania uzavrie s vybraným účastníkom až po úplnom zaplatení rozdielu medzi zloženou
zábezpekou a navrhovanou kúpnou cenou.
Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani obchodnou
verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. ObZ. Termín obhliadky predmetu ponukového konania možno dohodnúť so
správcom telefonicky na tel. č. 0911/325118 alebo e-mailom: skpdemcak@gmail.com

K010762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bučkuliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 3466/6, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.3.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/29/2013 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/29/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z rozhodovania zástupcu veriteľov
v konkurznom konaní 3K/29/2013 úpadcu: Jozef Bučkuliak, Nábrežná 3466/6, 038 61 Vrútky
Čas a miesto: 2.5.2016, kancelária správcu E.B.Lukáča 2, Martin
Prítomní:
Zástupca veriteľov: PhDr. Jozef Mada, Partizánska 207, Lipovec
Správca: JUDr. Janka Grolmusová
Predmet jednania: Schválenie konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Zástupca veriteľov konštatoval, že listom zo dňa 1.4.2016 mu bol zo strany správkyne doručený návrh konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený aj v Obchodnom vestníku č. 65/2016 zo dňa
6.4.2016. Nikto z nezabezpečených veriteľov neuplatnil voči rozvrhu v správcom stanovenej 16 –dňovej lehote
odôvodnenú námietku. Ani on sám nemá proti rozvrhu žiadne námietky.
Rozhodnutia prijaté zástupcom veriteľov:
1. Zástupca veriteľov schvaľuje rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov v celom rozsahu tak,
ako bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 65/2016 zo dňa 6.4.2016.
2. Zástupca veriteľov žiada správcu, aby výťažky zaslal jednotlivým veriteľom po zverejnení tohto
rozhodnutia bez zbytočného odkladu a následne požiadal konkurzný súd o zrušenie konkurzu.

Zástupca veriteľov: PhDr. Jozef Mada , v.r.
Správca: JUDr. Janka Grolmusová, v.r.
Zverejňuje správca, ktorý zároveň žiada veriteľov o oznámenie bankového spojenia a čísla účtu za účelom vydania
výťažku z konkurzu.
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K010763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Jacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomestského 5, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/60/2014 S 1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/60/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje účastníkom konkurzného konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehote doručil dňa 03.05.2016 do kancelárie správcu veriteľ SR – Krajský súd v BA
Záhradnícka 10, Bratislava, prihlášku pohľadávky č. 3 v celkovej sume 810,- Eur, ktorú správca zapísal do zoznamu
pohľadávok dňa 05.05.2016 pod číslom 14.
Košice, dňa 05.05.2016
JUDr. M. Medviď – správca
0918 530 350, medvid@medvid.sk, www.medvid.sk

K010764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Hupka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zuby 9, 90021 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.90
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/67/2014S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/67/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku :
č. 35 :
Suma zo mzdy v rozsahu podľa § 68 a nasl. zák. č. 233/1995 Z. z., v akom môže byť mzda postihnutá výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou, zrazená zamestnávateľom Livi s.r.o. IČO 47 375 787 za mesiac apríl 2016. Dôvod
vykonania zápisu - § 72 ods. 2 ZKR. Súpisová hodnota 156,92 Eur.
Bohumír Bláha, správca

K010765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREVODOMA, spol. s.r.o.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie 328, 951 94 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 531 286
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2015 S 1487
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Okresný súd Nitra
32K/2/2015
Iné zverejnenie

JUDr. Róbert Hipp so sídlom na Farskej ul. 33./I.p., 949 01 Nitra, ako správca konkurznej podstaty úpadcu:
DREVODOMA, spol. s.r.o., so sídlom: Hostie 328, 951 94 Hostie, IČO: 36 531 286 (podľa uznesenia Okresného
súdu Nitra, č.k: 32K/2/2015) vyhlásil verejné ponukové konanie na predaj majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty a to od súpisovej zložky 1 až 14 ( majetok zverejnený v OV č. 132/2015 pod K 015623). Verejného
ponukového kola zverejneného v OV č.: 66/2016 pod K 007698 sa zúčastnil jeden záujemca a to:
1/. Ivan Sklenár – ponuka na súp. zložku majetku č. 8 - ponúknutá kúpna cena 250,00 Eur,
2/. Ivan Sklenár – ponuka na súp. zložku majetku č. 10 - ponúknutá kúpna cena 150,00 Eur,
Správca v zmysle uloženého záväzného pokynu predložil ponuky zástupcovi veriteľov. Zástupca veriteľov SK a.s.,
listom zo dňa 28.04.2016 ( doručený dňa 02.05.2016), odsúhlasil odpredaj vyššie uvedených súpisových zložiek
majetku.
V Nitre, dňa 04.05.2016
JUDr. Róbert HIPP- SKP

K010766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Kováčik CSc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Arménska 10, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/26/2014 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/26/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurze na majetok úpadcu Ing. Ján Kováčik, CSc, nar. 22.10.1947, bytom Arménska 10, 821 07 Bratislava,
správca oznamuje, že podľa § 96 ods. 2 zákona o konkurze a vyrovnaní bol zostavený zoznam pohľadávok proti
podstate. Zároveň správca úpadcu oznamuje zámer zostaviť čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty.

POUČENIE:
Zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu v pracovných dňoch v čase 9,00 - 15,00 hod. v kancelárii správcu
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky
proti podstate.

V Bratislave, dňa 05.05.2016

JUDr. Michal Mudrák, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K010767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREVODOMA, spol. s.r.o.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie 328, 951 94 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 531 286
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2015 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Róbert Hipp – správca konkurznej podstaty úpadcu: DREVODOMA, spol. s.r.o., so sídlom: Hostie 328, 951
94 Hostie, IČO: 36 531 286, týmto v zmysle zákona číslo: 7/2005 Z.z. (o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov),týmto na základe záväzného pokynu vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj
súpisových zložiek majetku patriacich do všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku číslo OV č.:
132/2015 pod K015623 a to od súpisovej zložky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 a 14 – hnuteľný majetok. Uvedené
súpisové zložky majetku sa budú speňažovať samostatne. Víťazom verejného ponukového konania sa stane
záujemca, ktorý pri splnení všetkých správcom stanovených podmienok ponúkne za odkúpenie najvyššiu cenu
a odpredaj odsúhlasí zástupca veriteľov (Slovenská konsolidačná a.s.). Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku
zaradeného do všeobecnej podstaty musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená správcovi
v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením: 32K/2/2014 S 1487 KONKURZ – NEOTVÁRAŤ (DREVODOMA
s.r.o.).
Všeobecné podmienky účasti:
Záujemca si musí u správcu zakúpiť podklady o majetku podľa špecifikácie a to za poplatok 3,00 Eur (bez poplatku,
ak budú podklady o majetku zaslané elektronickou formou) najneskôr 5 dni pred otváraním obálok. Záujemca v
prípade, že by sa chcel zúčastniť obhliadky si môže dohodnúť termín u správcu za úhradu účelne vynaložených
nákladov (PHM a iné). Obhliadku je možné uskutočniť najneskôr do 5 dní pred termínom otvárania obálok. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím vlastníctva (dopravu a pod.) znáša úspešný záujemca v plnej výške. Záujemca
spolu s ponukou musí predložiť: v prípade právnických osôb originál resp. overenú fotokópiu výpisu z Obchodného
registra SR nie starší ako 3 mesiace, u fyzických osôb úradne overená fotokópia občianskeho preukazu nie starší
ako 3 mesiace (príp. tieto listiny porovná správca s originálom). Záväzná ponuka musí byť v slovenskom jazyku,
podpísaná, datovaná spolu s potvrdením o zložení zálohy, v ponuke musí byť uvedené číslo súpisovej zložky, názov
položky a ponúkaná cena. Záujemca o odkúpenie hnuteľnej veci zároveň so zaslaním ponuky správcovi musí na
konkurzný účet správcu vedený v UniCredit Bank, a.s., č.ú.: IBAN SK7111110000001058836382 zložiť zálohu vo
výške najmenej 50% ponúkanej sumy. Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v deň predchádzajúci
dňu, v ktorom dôjde k otváraniu obálok, inak sa na ponuku neprihliada. Neúspešným záujemcov SKP nebude
písomne oznamovať výsledok verejného ponukového kola. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy bude vyzvaný len
úspešný záujemca. V prípade neuzavretia kúpnej zmluvy medzi správcom a záujemcom bude záloha záujemcovi
do 15 dní vrátená, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom
zmluvu, alebo neuhradí odplatu v termíne, záloha prepadá v prospech všeobecnej podstaty a správca bude
oprávnený osloviť ďalšieho záujemcu. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinný zasielať alebo osobne doručiť
počas stránkových hodín na adresu správcu majetku úpadcu: JUDr. Róbert HIPP, správca, Farská 33.,/I.p., 949 01
Nitra a to najneskôr do 26.05.2016 najneskôr do 10,00 hod., na ponuku doručenú po tomto čase sa nebude
prihliadať. Otváranie obálok sa uskutoční dňa: 30.05.2016 o 11,00 hod., v sídle správcu na adrese: Farská 33./I.p,
949 01 Nitra. Otvárania obálok sa môžu zúčastniť len osoby ktoré v lehote zaslali SKP ponuku. SKP zverejní
oznam z priebehu otvárania obálok v OV. V zmysle záväzného pokynu SKP má právo odmietnuť neprimerane nízku
ponuku a taktiež odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Nitre, dňa 04.05.2016

JUDr. Róbert HIPP- SKP

K010768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CEDRON, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buzalkova 3, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 407 358
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2015 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate.
Oznámenie zámeru zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov
JUDr. Tomáš Kozovský, správca úpadcu: CEDRON, spol. s r.o. v konkurze., IČO: 31 407 358, Buzalkova 3, 831 07
Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 10005/B, spis. zn.:
2K/13/2013, v zmysle § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti
podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový 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
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 prepísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Bratislave dňa 04.05.2016
JUDr. Tomáš Kozovský, správca

K010769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Oslanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drietoma 770, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/4/2015 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/4/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súp.č. Popis majetku
14.

Dôvod zápisu

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

Deň zápisu Podstata
5.5.2016

Súpisová
hodn.

všeobecná 97,17 €

K010770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Ďurkovský Euroexpres - Autodoprava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žerotínova bašta 25, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 795 441
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/41/2015 S 1487
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 32K/41/2015 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/41/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Róbert Hipp, správca konkurznej podstaty úpadcu: Juraj Ďurkovský, narodený dňa 29.12.1956, trvale bytom:
Žerotínova bašta 25, 940 01 Nové Zámky, podnikajúci pod obchodným menom Juraj Ďurkovský Euroexpres –
Autodoprava, s miestom podnikania S. H. Vajanského 73, 940 01 Nové Zámky, IČO: 32 795 441 ( ďalej len ,,úpadca
resp. dlžník“ v príslušnom gramatickom tvare), zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1487, sídlo správcu: Farská
33/I.p., 949 01 Nitra, týmto na základe záväzného pokynu uloženého zástupcom veriteľov zo dňa 04.12.2015,
vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj nasledovnej súpisovej zložky majetku patriacej do všeobecnej
podstaty a to:
Súpisová zložka č.: 2
Nákladný náves PANAV NV 35 PK – ŠPZ ( pôvodná): NZ 983 ZF. Súpisová hodnota majetku 800,- Eur,
vlastníctvo úpadcu 1/1, poznámka: poškodený pri dopravnej nehode ( škoda – totálna, odhlásené
z evidencie).
Víťazom verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý pri splnení všetkých správcom stanovených
podmienok ponúkne za odkúpenie najvyššiu cenu a odpredaj odsúhlasí zástupca veriteľov. Záväzná ponuka
záujemcu o kúpu majetku zaradeného do všeobecnej podstaty musí byť v súlade so stanovenými podmienkami
doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením: 32K/41/2015 S 1487 KONKURZ –
NEOTVÁRAŤ (Verejné ponukové kolo- náves - Ďurkovský).
Všeobecné podmienky účasti:
Záujemca si musí u správcu vyžiadať podklady o majetku podľa špecifikácie a uhradiť poplatok za účelne
vynaložené náklady vo výške 3,00 Eur a to najneskôr 5 dní pred otváraním obálok. Záujemca spolu s ponukou musí
predložiť: v prípade právnických osôb originál resp. overenú fotokópiu výpisu z Obchodného registra SR nie starší
ako 3 mesiace, u fyzických osôb úradne overená fotokópia občianskeho preukazu nie starší ako 3 mesiace (príp.
tieto listiny porovná správca s originálom). Záväzná ponuka musí byť v slovenskom jazyku, podpísaná, datovaná
spolu s potvrdením o zložení zálohy, v ponuke musí byť uvedené: názov položky a ponúkaná cena. Záujemca
o odkúpenie cenného papiera zároveň so zaslaním ponuky správcovi musí na konkurzný účet správcu vedený
v UniCredit Bank, a.s., č.ú.: 1058836390 / 1111 (IBAN: SK4911110000001058836390, SWIFT Code: UNCRSKBX).
zložiť zálohu vo výške najmenej 50% ponúkanej sumy. Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v deň
predchádzajúci dňu, v ktorom dôjde k otváraniu obálok, inak sa na ponuku neprihliada. Neúspešným záujemcov
SKP nebude písomne oznamovať výsledok verejného ponukového kola. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy bude
vyzvaný len úspešný záujemca. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť neprimerane nízku cenovú ponuku.
SKP požiada zástupcu veriteľov na odsúhlasenie predaja.V prípade neuzavretia kúpnej zmluvy medzi správcom
a záujemcom bude záloha záujemcovi do 3 dní vrátená, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek
tomu odmietne uzavrieť so správcom zmluvu, alebo neuhradí odplatu v termíne, je správca oprávnený osloviť
ďalšieho záujemcu. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinný zasielať alebo osobne doručiť počas stránkových
hodín na adresu správcu majetku úpadcu: JUDr. Róbert HIPP, správca, Farská 33.,/I.p., 949 01 Nitra a to najneskôr
do 26.05.2016 najneskôr do 10,00 hod., na ponuku doručenú po tomto čase sa nebude prihliadať. Otváranie obálok
sa uskutoční dňa: 30.05.2016 o 11,00 hod., v sídle správcu na adrese: Farská 33./I.p, 949 01 Nitra. Otvárania
obálok sa môžu zúčastniť len záujemca, ktorý zaslal ponuku. SKP zverejní oznam z priebehu otvárania obálok
v OV.
JUDr. Róbert HIPP- SKP

K010771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kontúrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terézie Vansovej 3444/14, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2k/7/2016 - S 1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2k/7/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Marián Pataj, so sídlom J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty úpadcu v
súlade s ustanovením § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov,
ktorá sa uskutoční dňa 24.06.2016 v čase o 14.00 hod. v sídle správcu: J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica.

Predmet schôdze veriteľov bude nasledovný :
1. Otvorenie schôdze
2. Správa správcu konkurznej podstaty
3. Hlasovanie o výmene správcu
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Záver

Veriteľ fyzická osoba je povinný predložiť pri prezentácii platný občiansky preukaz. Osoba konajúca v mene veriteľa,
ktorým je právnická osoba, je povinná predložiť aktuálny výpis z obchodného registra veriteľa a súčasne je povinná
preukázať sa platným občianskym preukazom. Splnomocnení zástupcovia veriteľov a ich prípadní substituenti sú
povinní preukázať sa písomnou plnou mocou, prípadne poverením na zastupovanie a občianskym preukazom.

K010772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Vaľovská, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 37/2206, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/39/2015 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/39/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku
JUDr. Vladimír Pavlov, správca konkurznej podstaty úpadcu Mgr. Veroniky Vaľovskej, narodenej 6.11.1985, trvalo
bytom Komenského 2206/37, 075 01 Trebišov v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR zverejňuje svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Správca týmto zároveň oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené zo všeobecnej podstaty. Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Mlynárska 19, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 9.00 hod. do
14.00. hod. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0911 929 150.
Podľa ustanovenia § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
JUDr. Vladimír Pavlov, správca

K010773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K & TEN Company s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mariánske námestie 24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 647 535
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 29/2014 S 1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 29/20014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu K & TEN Company s.r.o., so sídlom Mariánske námestie 24, 010
01 Žilina, IČO: 00 647 535 (ďalej len „Úpadca“) týmto správca v súlade s ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) zverejňuje návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov:

Všeobecná
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Úpadcu

časť

Dňa 2.2.2016 bol v Obchodnom vestníku OV 21/2016 zverejnený správcov zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku
Úpadcu.
Rozvrh správca vyhotovil ku dňu 18.3.2016 a je tvorený zo speňaženého majetku Úpadcu zaradeného do
všeobecnej podstaty Úpadcu, konkrétne z výťažku zo speňaženia nehnuteľností (dva kravíny) nachádzajúcich sa v
okrese Čadca, obci Makov, katastrálne územie Makov, Okresný úrad Čadca - katastrálny odbor na LV 1425 ako:
1/ stavba – kravín, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 5124 v podiele 1/1 a
2/ stavba – kravín, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 5125 v podiele 1/1,
z peňažnej pohľadávky Úpadcu voči súdnemu exekútorovi JUDr. Mariánovi Janecovi, ktorá vznikla podľa ust. §-u 48
ZKR z dôvodu, kedy v rámci exekúcie na Úpadcu došlo k speňaženiu majetku Úpadcu ešte pred vyhlásením
konkurzu, avšak výťažok z dražby, organizovanej týmto súdnym exekútorom nebol rozvrhnutý a vyplatený
oprávnenému a z poukázaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu.

Úpadca v rámci konkurzu nedisponoval iným zisteným majetkom, ktorý by podliehal zápisu do súpisu majetku
všeobecnej podstaty.

Rozvrhová
Konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

časť

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celkové príjmy všeobecnej podstaty predstavujú sumu 64.153,46 €, pričom suma vo výške 23.713,78 € je
určená na uspokojenie pohľadávok proti podstate a suma vo výške 40.439,68 € je určená na čiastočné uspokojenie
všetkých zistených nezabezpečených veriteľov.
Plnenie je teda nasledovné:
·

pohľadávky proti podstate:

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin

10 765,09 €

Súdny exekútor JUDr. Marián Janec

10 297,18 €

Prima banka Slovensko, a.s.

24,00 €

Tatra banka, a.s.

30,00 €

Poštová banka, a.s.

19,12 €

Československá obchodná banka, a.s.

30,00 €

OTP Banka Slovensko, a.s.

15,94 €

Sberbank Slovensko, a.s.

35,00 €

VÚB, a.s.

48,14 €

Dražby a aukcie, s.r.o.

2 236,26 €

COMMERCE INVEST, s.r.o.

213,05 €

SPOLU

23 713,78 €

·

pohľadávky nezabezpečených veriteľov uspokojených pomerne v závislosti od výšky ich pohľadávok:

Por. č.

Veriteľ

Zistená suma

%

uspokojenie

1

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

1 870,17 €

3,15 %

58,99 €

2

SR – zastúpená: Správa finančnej kontroly

1 280 116,54 €

3,15 %

40 380,69 €

1 281 986,71 €

3,15 %

40 439,68 €

SPOLU

* Plnenie bude veriteľom zaokrúhľované na eurocenty nadol.

Prílohy rozvrhu :
·
·

príloha č. 1) výpočet odmeny správcu v zmysle ust. § - u 20 ods. 1 Vyhlášky 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
príloha č. 2) Pohľadávky proti podstate rozpočítané ku konkrétnym súpisovým zložkám majetku

Podľa ust. § 101 ods. 1) ZKR, správca zástupcovi veriteľov určuje 15 dňovú lehotu odo dňa zverejnenia návrhu
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, na jeho schválenie. Na
schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia § 98 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

41

Obchodný vestník 89/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.05.2016

Poučenie: Podľa ust. § 107 ods. 2 v spojení s ust. § 98 ods. 3 ZKR môže zástupca veriteľov v lehote určenej
správcom návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu v rovnakej lehote uplatniť odôvodnené
námietky. Nezabezpečení veritelia úpadcu majú právo v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku požiadať zástupcu veriteľov, aby proti nemu
uplatnil odôvodnené námietky. Nezabezpečení veritelia môžu nahliadať do návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov v sídle kancelárie správcu na adrese Jilemnického 30, 036 01 Martin. Žiadosť o
nahliadnutie je potrebné podať vopred písomne do sídla kancelárie správcu alebo prostredníctvom elektronickej
pošty na adrese: marina.gallova@gmail.com.

JUDr. Marína Gallová, správca

K010774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KORVI SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
časť Nové Osady 79, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 825 280
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/37/2013 S 1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/37/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Eva Timár Myjavcová ako správca konkurznej podstaty v konkurznej veci úpadcu – obchodnej spoločnosti
KORVI SLOVAKIA s.r.o., so sídlom časť Nové Osady 79, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 36 825 280 (ďalej v texte len
„úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), v konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn.
25K/37/2013, na základe pokynu príslušného orgánu v zmysle 82 ods. 2 písm. b) zákona o konkurze
a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 83 ods. 1
písm. b) ZKR,
VYHLASUJE
podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR - III. kolo verejného ponukového konania, na predaj majetku úpadcu
zapísaného v oddelenej konkurznej podstate dotknutého oddeleného veriteľa, zverejneného v OBV číslo 30/2015
dňa 13.02.2015, nasledovne:
Deň zápisu Dôvod zápisu

Označenie majetku

Súpisová
hodnota

455 ton kryštálového cukru,
Hnuteľná
vec, určeného
na
priemyselné
spoluvlastníctvo
spracovanie, krajina pôvodu India, 300 960,00
26.01.2015
úpadcu vo výške umiestnený
v colnom
sklade €
podielu 1/1 k celku
v Sládkovičove, Košútska cesta
1364, 925 61 Sládkovičovo

Opis zabezpečovacieho práva

Deň
Dôvod
vylúčenia vylúčenia

Zádržné právo uplatnené podľa ust. §
535 Obchodného zákonníka na sumu
94 613,76 €, zo strany Green Intergated
Logistics (Slovakia) s.r.o., so sídlom
Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO:
35 914 190

Celková súpisová hodnota majetku zahrnutého do oddelenej konkurznej podstaty má súpisovú hodnotu 300 960,- €,
pričom výška zabezpečenej pohľadávky oddeleného veriteľa je vo výške 94 613,76 €.
Majetok tvoria oddelenú podstatu podlieha clu vo výške 450,- €/ 1 tona, v závislosti od krajiny pôvodu
záujemcu.
Podmienky ponukového konania:
1. Predmet ponukového konania bude speňažovaný za najvyššiu ponúknutú cenu.
2. Záujemca predloží svoju ponuku na adrese správcu: Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca, so sídlom
Štúrova 42, 927 01 Šaľa, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk,
v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – KORVI SLOVAKIA, s.r.o.- CUKOR- neotvárať“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
3. Ponuka musí obsahovať:
· označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
· preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu
z obchodného registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba – podnikateľ predloží
overenú fotokópiu preukazu totožnosti a originál aktuálneho výpisu zo živnostenského registra alebo iného
verejného registra, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní; fyzická osoba –nepodnikateľ predloží overenú
fotokópiu preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad i tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného
vlastníctva kupujúceho alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov
patriacich do BSM,
· označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré označenie musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj,
· návrh kúpnej ceny v eurách – vo výške podľa aktuálneho kola ponukového konania, s osobitným
rozdelením na navrhovanú kúpnu cenu, príslušné clo a DPH,
· doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, na účet správcu,
vedený v SberBanka, a.s., číslo účtu: 4 230 199 500/3100,
· doklad o finančnom krytí záujemcom ponúkanej kúpnej ceny (výpis z bankového účtu, banková záruka
a pod.),
· čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči úpadcovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude
priložené čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči úpadcovi, nebude
považovaná za riadne podanú,
· označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu na kúpnu cenu,
· vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej
lehote víťazný záujemca neuzatvorí so správcom zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená ako víťazná,
ako aj vyhlásenie o súhlase s úrokom z omeškania vo výške 0,05% zo zostatku záujemcom navrhovanej
kúpnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania, v prípadne, ak víťazný záujemca neuhradí včas
zostatok ním navrhovanej kúpnej ceny podľa pokynu správcu.
1. Náklady na odvoz komodity z colného skladu, znáša v celom rozsahu záujemca.
2. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť
alebo vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa
neprihliada. Správca si vyhradzuje právo, po súhlase príslušného orgánu, odmietnuť všetky ponuky
a ponukové konanie zrušiť.
3. Ak ponúkaná suma nebude dosahovať hodnotu uvedenú v podmienkach ponukového konania, alebo
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
4. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku (prvý
deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku). Ak
koniec lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
5. Otváranie obálok sa uskutoční, za súčasnej prítomnosti oddeleného veriteľa 20- ty deň odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v sídle kancelárie správcu na ulici
Štúrova 42, 927 01 Šaľa. Ak tento deň pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok
sa uskutoční v najbližší pracovný deň. V prípade, ak sa oddelený veriteľ na otváraní obálok nezúčastní,
nebráni táto skutočnosť správcovi obálky otvoriť.
6. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 10 dní odo dňa otvárania obálok, za prítomnosti oddeleného veriteľa.
V prípade, ak sa oddelený veriteľ na vyhodnotení ponúk nezúčastní, nebráni táto skutočnosť správcovi
ponuky vyhodnotiť. O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Správca vyhodnotí
predložené ponuky tak, že víťazom ponukového konania sa stane ten, kto splní podmienky a jeho ponuka
bude schválená oddeleným veriteľom. Správca vyhodnotí predložené ponuky podľa týchto kritérií ponúknutá cena a platobné podmienky. Správca uzavrie s víťazom ponukového konania zmluvu až po
úplnom uhradení kúpnej ceny.
7. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote
10 dní odo dňa doručenia výzvy správcu, predložili novú zvýšenú ponuku. Za zhodnú ponuku na účely
určenia víťaza sa považujú ponuky, ktorých rozdiel v prípade ponúkanej kúpnej ceny nie je väčší ako
100,- €.
8. Celok kúpnej ceny musí úspešný záujemca, ktorý bude správcom vyhodnotený ako víťaz, zaplatiť do 7 dní
odo dňa doručenia vyhodnotenia ponúk. Pri splnení tejto podmienky správca v lehote 10 dní odo dňa
doručenia vyhodnotenia uzavrie s víťazom zmluvu.
9. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu
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vyhodnotenia ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu
odmietne uzavrieť so správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním
navrhovanej kúpnej ceny. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný a neuhradí
včas zostatok ním navrhovanej kúpnej ceny podľa pokynu správcu, má správca popri pokute uvedenej
v predchádzajúcej vete nárok aj na úrok z omeškania vo výške 0,05% zo zostatku záujemcom navrhovanej
kúpnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania.
10. Viac inofrmácii môžu záujemcovia získať po dohode so správcom na tel. čísle 0915/604 462 alebo
prostredníctvom mailu na adrese: office@timarpartners.com, najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca

K010775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KORVI SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
časť Nové Osady 79, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 825 280
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/37/2013 S 1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/37/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu - obchodnej spoločnosti KORVI SLOVAKIA s.r.o., so sídlom časť
Nové Osady 79, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 36 825 280, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom
Trnava pod sp. zn. 25K/37/2013, podľa ust. § 78 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005
Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ďalej len "ZKR") na základe a po udelení súhlasu príslušného
orgánu podľa ust. § 78 ods. 1, ods. 2 ZKR v spojení s ust. § 82 ods. písm. a) a ust. § 83 ods. 1 písm. a) ZKR,
oznamuje , že vy l účil
majetok zapísaný v súpise všeobecnej konkurznej podstaty, súpis zverejnený v OBV číslo 38/2015 zo dňa
25.02.2015, pod položkou K004361 označený ako „A221-fermentor, A223- fermentor, A224- fermentor, A225fermentor, s príslušenstvom (miešadlá s elektromotorom)“ v prospech spoločnosti GROSSA NOVA s.r.o.,
so sídlom Dlhá 4, 950 50 Nitra, IČO: 36 024 210.

Mgr. Eva TImár Myjavcová, správca
KORVI SLOVAKIA s.r.o. v konkurze

K010776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KORVI SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
časť Nové Osady 79, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 825 280
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/37/2013 S 1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/37/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu - obchodnej spoločnosti KORVI SLOVAKIA s.r.o., so sídlom časť
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Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu - obchodnej spoločnosti KORVI SLOVAKIA s.r.o., so sídlom časť
Nové Osady 79, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 36 825 280, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom
Trnava pod sp. zn. 25K/37/2013, podľa ust. § 78 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005
Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ďalej len "ZKR") na základe a po udelení súhlasu príslušného
orgánu podľa ust. § 78 ods. 1, ods. 2 ZKR v spojení s ust. § 82 ods. písm. a) a ust. § 83 ods. 1 písm. a) ZKR,
oznamuje , že vy l účil
majetok zapísaný v súpise všeobecnej konkurznej podstaty, súpis zverejnený v OBV číslo 38/2015 zo dňa
25.02.2015, pod položkou K004361 označený ako hnuteľné veci, vnútorné vybavenie liehovaru, pevne
spojené ako celok, časť rozvod pary – armatúry a potrubia, čerpadlo na topný olej P385, bližšie
špecifikovaný ako
vonkajšia časť objektu:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

čerpadlo na stáčanie nafty číslo NVD85 výrobca ISH Olomouc,
potrubie DN80-2m,
guľové ventily DN80,
prepojovacie potrubia do nádrží DN80 -16m,
prečerpávacie čerpadlo nafty typ Allweilen AG 3Fw-2 ks,
3- cestný el. ventil DN221ER8, DN 32 – 2 ks,
prepojovacie potrubie DN65, DN25, DN 32,
výmenníky (nerezové, rúrkové v nádrži) na ohrev nafty -2ks,
potrubie DN15 -50m,
ventily DN15-7 ks,
potrubné rozvody z nádrží DN65 (duplikácia DN 32) -120m, DN25 – 200m,
komíny – nadstavba vo výške 4,5m na 2 ks komínov,

časť kotolňa – mobilná:
·
·

sacie potrubie DN50-2 m,
výtlačné potrubie pre napájanie pôvodnej kotolne DN32- cca 145m

časť kotolňa pôvodná:
·
·
·
·
·
·
·
·

elektro a regulačný rozvádzač + kabeláž cca 400 m,
automatický odluh a odkal, elektroventil – 2 ks, armatúry DN20 – 4 ks+ 4ks, DN 25- 3 ks, DN40-5 ks,
potrubia DN40-cca 25 m,
snímače tlaku oleja -2 ks, tlakový ventil -1 ks s el. výstupom,
snímač hladiny vody -2 ks s el. výstupom,
poistný ventil DN40,
ventil DN25,
parný ventil DN100,
vyhodnocovacie zariadenie stavu oleja v nádržiach

časť strojovňa a chladenie:
·

potrubné rozvody pary – rozdeľovač pary, potrubia DN125-20 m, DN100-10 m, DN80 -40 m, DN40
-40m, DN25-80m,

Časť výrobňa a ostatné strediská:
·
·
·
·

rozvodné potrubia pary a kondenzátu,
DN150 – 12m, DN125-15m, DN80-12m, DN65-30m, DN50-26m, DN40-3m, DN25-224m, DN15-61m,
kondenzačná nádrž,
rozvádzač pary k fermentorom,

v prospech spoločnosti VEMAPOS s.r.o., so sídlom Karloveská 63, 842 21 Bratislava, IČO: 35 829 613.
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Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca
KORVI SLOVAKIA s.r.o. v konkurze

K010777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikoleta Botošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Vargu 2943/1, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/73/2015 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/73/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Nikoleta Botošová, narodená 15.10.1991, bytom J. Vargu 2943/1,
984 01 Lučenec, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách od 9:00 hod. do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu
je možné podať telefonicky na čísle 0905 883 662, na e-mailovej adrese: jaro.jakubco@gmail.com, ako aj písomne
na adrese kancelárie správcu.
V Banskej Bystrici dňa 05.05.2016
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K010778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Hryc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikulášska 6651/1A, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/57/2015 S1382
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/57/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca úpadcu Andrej Hryc, nar. 30.11.1949, bytom Mikulášska 6651/1A, 811 01
Bratislava, občan SR, týmto v zmysle ustanovenia § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej
len "ZKR"), zvolávam prvú schôdzu veriteľov na deň 15.06.2016 o 10.00 hod. v Bratislave na ulici Košická 52
(budova Doprastav, a.s.) s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ustanovenia § 36 ZKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Rôzne
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6. Záver
V Bratislave, dňa 05.05.2016
JUDr. Juraj Gajdošík

K010779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Vašíček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 2341/25, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/1/2016 S1382
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/1/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca úpadcu Pavol Vašíček, nar. 03.09.1992, bytom Halalovka 2341/25,
Trenčín, t.č. v Ústave na výkon väzby Ilava, týmto v zmysle ustanovenia § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"), zvolávam prvú schôdzu veriteľov na deň 15.06.2016 o 13.00 hod. v
správcovskej kancelárii v Bratislave na ulici Miletičova 23 s nasledovným programom :
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ustanovenia § 36 ZKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Rôzne
6. Záver
V Bratislave, dňa 05.05.2016
JUDr. Juraj Gajdošík

K010780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Kaľavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta pod Hradovou 39, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1987
Obchodné meno správcu:
Areko Group k.s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/30/2015 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/30/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v konkurznej veci úpadcu – fyzickej osoby Tomáš Kaľavský, nar.
26.11.1987, bytom: Cesta pod Hradovou 39, 040 01 Košice podľa § 98 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26.11.1987, bytom: Cesta pod Hradovou 39, 040 01 Košice podľa § 98 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR“).
1. VŠEOBECNÁ ČASŤ:

1. 1 Vyhlásenie konkurzu:
Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 30K/30/2015 – 126 zo dňa 28.08.2015 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Tomáš Kaľavský, nar. 26.11.1987, bytom: Cesta pod Hradovou 39, 040 01 Košice. Rovnakým
uznesením bol ustanovený do funkcie správcu konkurznej podstaty správca Areko Group, k.s zapísaný
v Zozname správcov vedených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. S1689.
1. 2 Prihlásenie pohľadávok:
V konkurze si uplatnilo prihláškou svoje pohľadávky celkom 7 veriteľov, ktorí si prihlásili spolu pohľadávky
v celkovej sume 115 789,30 EUR, ktoré boli zistené v plnom rozsahu. Z takto prihlásených pohľadávok boli
všetky pohľadávky nezabezpečené.
1. 3Súpis všeobecnej podstaty:
V zmysle § 69 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č.
208/2015 zo dňa 29.10.2015.
1. 4 Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom:
Ku dňu zostavenia tohto čiastkového rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory vyvolané a súvisiace
s konkurzom.
1. 5Speňaženie konkurznej podstaty:
V konkurze bol speňažený majetok tak, ako to vyplýva z tohto rozvrhu. V priebehu konkurzu správca
nezostavoval žiadne čiastkové rozvrhy výťažkov zo všeobecnej podstaty.

2. ROZVRHOVÁ ČASŤ:

Rozvrh pre nezabezpečených veriteľov všeobecnej podstaty:
Všeobecná podstata je speňažená vo výške 1 659,70 EUR.
Zoznam jednotlivých zložiek majetku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Súpisová zložka majetku: Pohľadávky

č. súpis.
zložky

Popis

Súpisová hodnota

Úhrady

1.

Nespotrebovaná časť preddavku

1659,70 EUR

1659,70 EUR
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Priradené pohľadávky proti tejto všeobecnej podstate: 1 232,04 EUR, z toho:
·
·
·
·
·
·
·
·

bankové poplatky ............................................................. 13,50 EUR
kancelárske potreby ............................................................. 7,83 EUR
poštovné ........................................................................... 10,65 EUR
priestory na schôdzu veriteľov ............................................ 400,- EUR
paušálna odmena správcu ................................................ 663,88 EUR
súdny poplatok .................................................................. 33,19 EUR
rezerva na budúce náklady súvisiace s konkurzom .............. 20,00 EUR
odmena správcu za speňaženie majetku ............................. 82,99 EUR

Špecifikácia pohľadávok proti všeobecnej podstate je obsiahnutá v prílohe č. 1 k tomuto rozvrhu zo všeobecnej
podstaty.
Pohľadávky proti podstate sa uspokoja v tomto poradí:
·
·
·

odmena správcu za výkon funkcie do 1. schôdze veriteľov vo výške 663,88 EUR, odmena správcu za
speňaženie majetku,
náklady spojené s vedením konkurzného konania (poštovné, kancelárske potreby, bankové poplatky,
nájomné za priestory pre účely schôdze veriteľov),
súdny poplatok z rozvrhu výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty vo
výške 33,19 EUR.

Po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate správca zistil, že výťažok majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu predstavuje sumu 427,66 EUR. Túto sumu následne rozvrhol medzi veriteľov pohľadávok, ktoré boli
zistené, nasledovne:
Zoznam zistených pohľadávok:
Por. č. Veriteľ
1.
CETELEM SLOVENSKO a.s.
2.
Consumer Finance Holding, a.s.
3.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
4.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
5.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

6.
7.

Prihlášky po lehote
Poštová banka, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.

Číslo pohľadávky
1
2/1-2
3/1-2
4/1-3
5

Prihlásená suma
27.614,65
21.598,53
673,01
61.919,70,6

Zistená suma
27.614,65
21.598,53
673,01
61.919,70,6

Popretá suma
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6
7

52,22
3.861,29

52,22
3.861,29

0,00
0,00

Návrh rozdelenia výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
Por. č. Veriteľ
1.
CETELEM SLOVENSKO a.s.
2.
Consumer Finance Holding, a.s.
3.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
4.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
5.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

6.
7.

Prihlášky po lehote
Poštová banka, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.

Zistená suma v €
27.614,65
21.598,53
673,01
61.919,70,6

Uspokoj. V €
0,0,0,0,0,-

Miera v %
0
0
0
0
0

Incidenčná žaloba
-

Rozvrh v €
101,99
79,77
2,49
228,69
0,26

52,22
3.861,29

0,0,-

0
0

SPOLU (€)

0,19
14,27
427,66
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V zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov
uspokojené zo všeobecnej podstaty v rozsahu 0,00369 % prihlásenej a zistenej sumy.
Po jeho schválení zástupcom veriteľov bezodkladne uspokojíme pohľadávky, uvedené v konečnom rozvrhu
výťažku, za týmto účelom preto prosíme o zaslanie informácie o bankovom spojení za predpokladu, že nebolo
uvedené v prihláške Vašich pohľadávok v tomto konkurznom konaní alebo ste ho neuviedli na základe výzvy
správcu konkurznej podstaty.
3. ZÁVER
So zreteľom na uvedené skutočnosti a vzhľadom na ustanovenie § 98 a § 101 ZKR si dovoľujem požiadať
zástupcu veriteľov o schválenie predloženého konečného rozvrhu výťažku, prípadne o podanie
odôvodnených námietok voči nemu, a to v písomnej forme na adresu správcovskej kancelárie v lehote 15
dní od zverejnenia konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.
Areko Group, k.s., správca

K010781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CGS Logistic s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynské Nivy 53, 820 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 681 041
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Dragašič
Sídlo správcu:
Sabinovská 12 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2014 S1273
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca v súlade § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZKR") oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal
pohľadávky uplatnené prihláškou po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu
(§28 ods. 2 ZKR) veriteľom:
CARGO TRANSPORT IMMOBILIEN, s.r.o., Mlynské Nivy 53, 820 06 Bratislava, IČO: 31398600, prihlásená suma
celkom 71 380,80 eur.

V Bratislave 5.5.2016
JUDr. Martina Dragašič, správca

K010782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Vastuško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 427/27, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský
Sídlo správcu:
Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/76/2015 S 816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/76/2015

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

Zabezpečený veriteľ:

Zabezpečený veriteľ:
Slovenská republika, Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, Prešov
Právny
dôvod
vzniku/zriadenia Rozhodnutie správcu dane č. 716/320/35322/09/Schm z 15.12.2009; Záložné právo vzniklo
zabezpečovacieho práva:
zápisom v katastri nehnuteľností
Dátum vzniku:
19.01.2010
Poradie:
Prvé
Poradie v zozname pohľadávok:
2./S

Súpisové zložky:

Deň
majetku
súpisu:
5.5.2016
5.5.2016
5.5.2016
5.5.2016
5.5.2016
5.5.2016
5.5.2016

zápisu
Dôvod
zapísania Číslo
do
majetku do súpisu: parcely
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR

ods. 1, písm. a)
ods. 1, písm. a)
ods. 1, písm. a)
ods. 1, písm. a)
ods. 1, písm. a)

Druh
pozemku:

Výmera
v m2

Číslo Kat.
LV
územie/obec/štát

Spolu-vlastnícky
podiel úpadcu:

Súpisová
hodnota v €

1183/6

Orná pôda

95

1537

Ždiar/Ždiar/SR

1/5

2,72

1183/10

Orná pôda

1488

1537

Ždiar/Ždiar/SR

1/5

42,67

1183/106

Lesné
pozemky

995

1537

Ždiar/Ždiar/SR

1/5

199,00

1185/2

Orná pôda

1466

1537

Ždiar/Ždiar/SR

1/5

293,20

543

1537

Ždiar/Ždiar/SR

1/5

108,60

95

1537

Ždiar/Ždiar/SR

1/5

19,00

1161

1537

Ždiar/Ždiar/SR

1/5

232,20

Lesné
pozemky
ods. 1, písm. a)
Lesné
1185/103
pozemky
ods. 1, písm. a)
Lesné
1186/1
pozemky
1185/102

JUDr. Peter Rychnavský
správca

K010783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zvolen retail park s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 828 769
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 1K/83/2015-S 514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/83/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
S poukazom na ustanovenie § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem účastníkom konkurzného konania, že po uplynutí
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem účastníkom konkurzného konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Slovenská
republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová č. 13, 974 04 Banská Bystrica, v konkurznej veci úpadcu Zvolen
retail park s.r.o., „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP č. 11, Zvolen, IČO: 36828769, ktorá obsahovala celkom
jednu prihlásenú pohľadávku v celkovej výške 960,00 € z toho istina 960,00 € a prihlásená pohľadávka bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok.

V Hnúšti, 2. mája 2016

JUDr. Ján Čipka, správca

K010784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Poláček DREVUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 12/8, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 607 205
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/30/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/30/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Andrej Poláček
DREVUS, s miestom podnikania Hlavná 12/8, 900 31 Stupava, IČO: 17 607 205, sp. zn. 6K/30/2015 (ďalej len
„úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky nasledovného veriteľa
(ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: regionPRESS, s.r.o.
Sídlo: Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417
Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

1.028,02 €
2
Neuplatnené
146 17/R – 147 17/R
05.05.2016

V Bratislave, dňa 05.05.2016
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K010785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zvolen retail park s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 828 769
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 1K/83/2015-S 514
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Okresný súd Banská Bystrica
1K/83/2015
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

S poukazom na ustanovenie § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem účastníkom konkurzného konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa CC
Development s.r.o., so sídlom Nám. SNP č. 11, Zvolen, IČO: 36395734, zastúpeného správcom konkurznej
podstaty LawService Recovery, k.s., Stráž č. 223, Zvolen, IČO: 47817003, v konkurznej veci úpadcu Zvolen retail
park s.r.o., „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP č. 11, Zvolen, IČO: 36828769, ktorá obsahovala celkom osem
prihlásených pohľadávok v celkovej výške 1.210.490,54 € z toho istina 978.122,,88 €, úroky 193.201,11 €, úroky z
omeškania 39.166,35 € a prihlásené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.

V Hnúšti, 2. mája 2016

JUDr. Ján Čipka, správca

K010786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSTA s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 68, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 604 933
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/41/2015 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/41/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Marek Radačovský, MBA, správca majetku úpadcu FUSTA, s.r.o. v konkurze, so sídlom Popradská 68, 040
11 Košice, IČO: 36 604 933, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu FUSTA, s.r.o. v
konkurze, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 30K/41/2015.
Prvá schôdza veriteľov vo vyššie označenej konkurznej veci sa uskutoční dňa 08.07.2016 o 09:00 hod. v kancelárii
správcu na adrese Žriedlová 3 v Košiciach, 3. poschodie, pričom predmetom prvej schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii sa prítomní preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácii sa prítomní preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a
plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.

V Košiciach, dňa 05.05.2016
JUDr. Marek Radačovský, MBA, správca

K010787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BITÚNOK VESTENICE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 724 776
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Gregáňová
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/31/2015 S1739
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/31/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Zuzana Gregáňová, správca S 1739, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, S 1739
správca úpadcu BITÚNOK VESTENICE, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 724 776 ,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 101419/B v súlade
s ustanovením v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok
uplatnených prihláškami doručenými po skončení základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
úpadcu, t. j. po 14.12.2015 nasledovných veriteľov:
1, Slovenská republika - Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza,
IČO: 34 057 471

čp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Prihlásená suma
Istina
556,75 €
13,30 €
1 934,00 €
13,30 €
1 883,00 €
1 813,00 €
19,95 €
1 294,00 €
13,30 €
1 087,00 €
13,30 €
567,50 €
13,30 €
1 277,00 €
1 014,00 €
531,00 €
6,65 €
538,00 €
6,65 €
513,00 €
1 322,50 €
13,30 €
1 213,25 €
13,30 €
688,00 €
1 606,00 €
6,65 €

Úroky
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Úroky z omeškania
66,70 €
1,59 €
227,89 €
1,57 €
216,21 €
205,99 €
2,27 €
145,65 €
1,50 €
120,88 €
1,47 €
62,60 €
1,44 €
138,55 €
109,40 €
54,38 €
0,68 €
54,86 €
0,67 €
51,87 €
130,11 €
1,31 €
118,14 €
1,28 €
66,40 €
151,77 €
0,63 €

Poplatok z omeškania
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Náklady uplatnenia
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Celková suma
623,45 €
14,89 €
2 161,89 €
14,87 €
2 099,21 €
2 018,99 €
22,22 €
1 439,65 €
14,80 €
1 207,88 €
14,77 €
630,10 €
14,74 €
1 415,55 €
1 123,40 €
585,38 €
7,33 €
592,86 €
7,32 €
564,87 €
1 452,61 €
14,61 €
1 331,39 €
14,58 €
754,40 €
1 757,77 €
7,28 €
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

920,75 €
13,30 €
470,00 €
1 519,00 €
6,65 €
1 403,25 €
13,30 €
1 476,75 €
19,95 €
231,00 €
1 281,25 €
6,65 €
1 202,50 €
6,65 €
661,00 €
539,00 €
708,55 €
13,36 €
398,00 €
6,68 €
508,00 €
6,68 €
1 001,00 €
1 330,75 €
6,68 €
526,75 €
497,75 €
6,68 €
13,36 €
655,75 €
438,25 €
6,68 €
515,75 €
6,68 €

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
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86,08 €
1,24 €
43,81 €
136,77 €
0,60 €
123,73 €
1,17 €
127,02 €
1,72 €
19,67 €
106,70 €
0,55 €
97,72 €
0,54 €
52,48 €
42,64 €
55,34 €
1,04 €
30,57 €
0,51 €
38,73 €
0,50 €
74,29 €
93,88 €
0,47 €
36,57 €
34,20 €
0,46 €
0,89 €
43,86 €
28,94 €
0,44 €
32,46 €
0,42 €

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Deň vydania: 10.05.2016
1 006,83 €
14,54 €
513,81 €
1 655,77 €
7,25 €
1 526,98 €
14,47 €
1 603,77 €
21,67 €
250,67 €
1 387,95 €
7,20 €
1 300,22 €
7,19 €
713,48 €
581,64 €
763,89 €
14,40 €
428,57 €
7,19 €
546,73 €
7,18 €
1 075,29 €
1 424,63 €
7,15 €
563,32 €
531,95 €
7,14 €
14,25 €
699,61 €
467,19 €
7,12 €
548,21 €
7,10 €

Súhrnná prihláška s por. č. 1 doručená dňa 05.05.2016 bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 05.05.2016
pod č. 269-329.
V Bratislave, dňa 05.05.2016
Mgr. Zuzana Gregáňová
Správca úpadcu

K010788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/8/2015 S 1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/8/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

14.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 03/2016
Súpisová hodnota majetku: 73,10 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 05.05.2016
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

15.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2015, z príjmu úpadcu zo závislej činnosti.
Súpisová hodnota majetku: 444,21 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 05.05.2016
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

V Šali dňa 05.05.2016

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K010789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Remšík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slávnica 74, 018 54 Slávnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.3.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2014 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac február 2016 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 75,97 EUR. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 15.3.2016.
JUDr. Ján Súkeník, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K010790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Bednárzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 181/6, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07. 1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/7/2016 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/7/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5. 2000, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením
Okresného súdu KošiceI. zo dňa 18.4. 2016, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 25.4. 2016, bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu Katarína Bednárzová, nar. 16.07.1970, bytom: Volgogradská 181/6, 071 01 Michalovce,
Slovenská republika. Toto uznesenie okresného súdu Košice I. nadobudlo právoplatnosť 18.4. 2016 a zároveň
týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. V zmysle zákona č.7/ 2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu JUDr. Juraj Gavalčin, správca , Platanová 5, 040 01
Košice, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd KošiceI., Štúrova 29, 041 60 Košice, Slovenská
republika, k číslu konania 32K/7/2016.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku , v prihláške
doručenejsprávcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo
pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku,ktorú má veriteľ voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a 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 ajskutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorrej závisí vznik
pohľadávky.
Celková suma poh2adávky 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. K prihláške nepeňažnej pohľadávky, musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. 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.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca
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Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29Th of May 2000, as the bancruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Košice I. from 18 of
April 2015, file No. 32K/7/2016, published in Commercial Journal on 25 of April 2016 , the bankruptcy was declared
on the estate of debtor Katarína Bednárzová, born 16.07.1970, addresse Volgogradská 181/6, 071 01 Michalovce,
Slovak republic.
This resolution of the Disrict court KošiceI. became valid on 18.of April 2016. The bankruptcy was declared as of
this date.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization 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 in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Juraj Gavalčin, správca , Platanová 5, 040
01 Košice, Slovak Republic and in one original to the District court KošiceI. (Okresný súd Košice I.), Štúrova 29,
041 60, Slovak Republic, to the file No. 32K/7/2016. Registrations that will not be delivered on time will be
considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated
with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a
time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee,
otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or dependent on the fulfillment of certain
conditions or creditors who have a claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right
applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a special
registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as
claims in bankruptcy and regidtration will be ignored.
The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the bankrupt´s general estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the secured
amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right.
Eachsecured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which
the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest
with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in
the euro, amount of the claim shall determine bancruptcy trustee by calculation according to the reference
exchange rate set and published on the day of bancruptcy declaration by the European Central Bank or National
Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or
National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with
professional diligence.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of
claim. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is niot covered in
accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor
shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal Registration form, which was delivered to
trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreign creditors, whose office and
residence is unknown from the documents of the debtor.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K010791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kavuliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Vajnorská 17/E, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1963
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 10.05.2016

Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/4/2016 S1503
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/4/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Dušan Marko, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ladislav Kavuliak, Nové Mesto, Bratislava, nar.
01.09.1963, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 3K/4/2016, v zmysle § 28 ods. 3,
zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátová 1,
Bratislava, SR, IČO: 00 212 008, iné pohľadávky, Trovy spojené s výkonom väzby za základe Rozhodnutia č.
ÚVV-ÚVTOS-5-163/31/2015 zo dňa 20.8.2015. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa
2.11.2015 v celkovej sume: 537,74 €.

K010792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrick Wolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňadická 36, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K 27/2015 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/27/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

Dôvod zápisu Dátum zápisu Súpis majetku - Všeobecná
Zostatková
do
súpisu do
súpisu podstata - Pohľadávky z účtu v
suma
majetku
majetku
banke
Zrážka zo mzdy úpadcu dňa
§ 67 odsek 1
05. mája 2016 05.05.2016 podľa § 72 odsek 2
písm. b) ZKR
606,28 €
zákona č. 7/2005 Z.z.

Číslo účtu

Mena Banka

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

V Bratislave, dňa 05. mája 2016

JUDr. Martin Aksamit, správca

K010793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Kendi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 215/73, 076 83 Svätuše
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2015 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V súlade s § 81 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR)
vylučujem zo súpisu majteku všeobecnej podstaty, na základe súhlasu zástupcu veriteľov zo dňa 05.05.2016
súpisovú zložku majetku č. 6
Nákladný príves, vlastnej výroby, EČV: TV383YD, VIN: 3282, v premávke od 1985, bielej farby, druh karosérie: DC
valníková
v súpisovej hodnote:

50,- Eur

z dôvodu neexistencie majetku.

Košice, dňa 05.05. 2016

JUDr. M. Medviď – správca

0918 530 350, medvid@medvid.sk, www.medvid.sk

K010794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTOMAX s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 573 681
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/36/2015 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/36/2015
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Súpisová položka č. 6:
Druh majetku: Hnuteľná vec
Popis: Vozidlo továrenská značka: VELOREX 435
VIN: 20235
Rok výroby: 1977
Stav opotrebovanosti: vyradené z cestnej premávky – veterán, starožitnosť
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
Súpisová hodnota: 3.000,00 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.05.2016

Dôvod zapísania: majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 ZKR
Dátum zapísania: 26.11.2015
Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016

Súpisová položka č. 8:
Druh majetku: peňažná pohľadávka
Istina: 5.306,24 €
Úrok z omeškania: 8,05% od 20.01.2015 do zaplatenia
Označenie dlžníka: AUTOMAX PLUS s.r.o., sídlo: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO:
46569022
Dôvod zápisu: vydanie bezdôvodného obohatenia podľa 451 OZ z titulu úpadcom zaplatených splátok na základe
Zmluvy o Kredite č. 772996 zo dňa 27.05.2012
Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016

Súpisová položka č. 9:
Druh majetku: peňažná pohľadávka
Istina: 8.579,52 €
Úrok z omeškania: 8,05% od 20.01.2015 do zaplatenia
Označenie dlžníka: AUTOMAX PLUS s.r.o., sídlo: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO:
46569022
Dôvod zápisu: vydanie bezdôvodného obohatenia podľa 451 OZ z titulu úpadcom zaplatených splátok na základe
Zmluvy o Kredite č. 772998 zo dňa 27.05.2012
Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 10.05.2016

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016

Súpisová položka č. 10:
Druh majetku: peňažná pohľadávka
Istina: 6.515,20 €
Úrok z omeškania: 8,05% od 21.01.2015 do zaplatenia
Označenie dlžníka: AUTOMAX PLUS s.r.o., sídlo: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO:
46569022
Dôvod zápisu: vydanie bezdôvodného obohatenia podľa 451 OZ z titulu úpadcom zaplatených splátok na základe
Zmluvy o AutoKredite č. 838476 zo dňa 11.06.014
Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčia:
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016

Súpisová položka č. 11:
Druh majetku: hnuteľná vec
Popis: Software DMS
Výrobné číslo/ evidenčné číslo: neznáme
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
Súpisová hodnota: 6.500,00 €
Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016

Súpisová položka č. 13:
Druh majetku: Hnuteľná vec
Popis: Unimobunka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výrobné číslo/ evidenčné číslo: neznáme
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
Súpisová hodnota: 600,00 €
Dôvod zapísania: majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 ZKR
Dátum zapísania: 26.11.2015
Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016

Súpisová položka č. 15:
Druh majetku: Hnuteľná vec
Popis: Wap L 2000
Výrobné číslo/ evidenčné číslo: neznáme
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
Súpisová hodnota: 950,00 €
Dôvod zapísania: majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 ZKR
Dátum zapísania: 26.11.2015
Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016

Súpisová položka č. 16:
Druh majetku: Hnuteľná vec
Popis: Vzduchová pumpa
Výrobné číslo/ evidenčné číslo: neznáme
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
Súpisová hodnota: 950,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 10.05.2016

Dôvod zapísania: majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 ZKR
Dátum zapísania: 26.11.2015
Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016

Súpisová položka č. 17:
Druh majetku: Hnuteľná vec
Popis: Pneumatická brúska
Výrobné číslo/ evidenčné číslo: neznáme
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
Súpisová hodnota: 400,00 €
Dôvod zapísania: majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 ZKR
Dátum zapísania: 26.11.2015
Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016

Súpisová položka č. 18:
Druh majetku: Hnuteľná vec
Popis: Kopírka
Výrobné číslo/ evidenčné číslo: neznáme
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
Súpisová hodnota: 2.100,00 €
Dôvod zapísania: majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 ZKR
Dátum zapísania: 26.11.2015
Poznámka o spornom zápise:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

Deň vydania: 10.05.2016

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016

Súpisová položka č. 19:
Druh majetku: Hnuteľná vec
Popis: Plyn. Kotolňa NEFIT
Výrobné číslo/ evidenčné číslo: neznáme
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
Súpisová hodnota: 19.800,00 €
Dôvod zapísania: majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 ZKR
Dátum zapísania: 26.11.2015
Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016

Súpisová položka č. 23:
Druh majetku: Hnuteľná vec
Popis: UNC nakladač
Výrobné číslo/ evidenčné číslo: neznáme
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
Súpisová hodnota: 1.500,00 €
Dôvod zapísania: majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 ZKR
Dátum zapísania: 26.11.2015
Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová položka č. 24:
Druh majetku: Hnuteľná vec
Popis: Fotovoltaická elektráreň
Výrobné číslo/ evidenčné číslo: neznáme
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
Súpisová hodnota: 25.000,00 €
Dôvod zapísania: majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 ZKR
Dátum zapísania: 26.11.2015
Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016

Súpisová položka č. 28:
Druh majetku: Hnuteľná vec
Popis: zdvihák OMCN 705
Výrobné číslo/ evidenčné číslo: neznáme
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
Súpisová hodnota: 4.500,00 €
Dôvod zapísania: majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 ZKR
Dátum zapísania: 26.11.2015
Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016

Súpisová položka č. 29:
Druh majetku: Hnuteľná vec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis: zdvihák OMCN 199/G stpl
Výrobné číslo/ evidenčné číslo: neznáme
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
Súpisová hodnota: 1.500,00 €
Dôvod zapísania: majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 ZKR
Dátum zapísania: 26.11.2015
Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016

Súpisová položka č. 30:
Druh majetku: Hnuteľná vec
Popis: Vyvažovačka EVO C87SE
Výrobné číslo/ evidenčné číslo: neznáme
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
Súpisová hodnota: 4.000,00 €
Dôvod zapísania: majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 ZKR
Dátum zapísania: 26.11.2015
Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016

Súpisová položka č.31:
Druh majetku: Hnuteľná vec
Popis: Sťahovák Profit NEW
Výrobné číslo/ evidenčné číslo: neznáme
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová hodnota: 3.000,00 €
Dôvod zapísania: majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 ZKR
Dátum zapísania: 26.11.2015
Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016

Súpisová položka č.34:
Druh majetku: Súbor hnuteľných vecí
Popis: Kamerový systém
Výrobné číslo/ evidenčné číslo: neznáme
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
Súpisová hodnota: 1.500,00 €
Dôvod zapísania: majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 ZKR
Dátum zapísania: 26.11.2015
Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016

Súpisová položka č.35:
Druh majetku: Súbor hnuteľných vecí
Popis: Sušiace zariadenie
Výrobné číslo/ evidenčné číslo: neznáme
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
Súpisová hodnota: 25.000,00 €
Dôvod zapísania: majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 ZKR
Dátum zapísania: 26.11.2015

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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Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016

Súpisová položka č.36:
Druh majetku: Súbor hnuteľných vecí
Popis: Rozmetadlo CONEX
Výrobné číslo/ evidenčné číslo: neznáme
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
Súpisová hodnota: 5.000,00 €
Dôvod zapísania: majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 ZKR
Dátum zapísania: 26.11.2015
Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016

Súpisová položka č. 37:
Druh majetku: peňažná pohľadávka
Istina: 7.836,80 € Úrok z omeškania: 8,05% od 21.01.2015 do zaplatenia
Označenie dlžníka: AUTOMAX PLUS s.r.o., sídlo: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO:
46569022
Dôvod zápisu: vydanie bezdôvodného obohatenia podľa 451 OZ z titulu úpadcom zaplatených splátok na základe
Zmluvy o AutoKredite č. 830206 zo dňa 31.03.2014
Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016

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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Súpisová položka č. 38:
Druh majetku: peňažná pohľadávka
Istina: 9.299,80 € Úrok z omeškania: 8,05% od 21.01.2015 do zaplatenia
Označenie dlžníka: AUTOMAX PLUS s.r.o., sídlo: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO:
46569022
Dôvod zápisu: vydanie bezdôvodného obohatenia podľa 451 OZ z titulu úpadcom zaplatených splátok na základe
Zmluvy o AutoKredite č. 828469 zo dňa 14.03.2014
Poznámka o spornom zápise:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022

svedčia:

AUTOMAX

PLUS

s.r.o.,

sídlo:

Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie vylúčenia majetku zo súpisu konkurznej podstaty v zmysle § 78 ods. 3 ZKR
Deň vyznačenia poznámky: 04.05.2016
JUDr. Martina Poláčková

K010795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: First Montana Technology s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Naftárska 986, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 912 271
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/42/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/42/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca úpadcu First Montana Technology s. r. o. v konkurze, so sídlom Naftárska 986, 908 45 Gbely, IČO: 45
912 271, týmto v zmysle ust. § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene niektorých zákonov
v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) zverejňuje II. časť súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu podľa
nasledovného:

54. HNUTEĽNÁ VEC – Koľajový žeriav nosnosť 12 500 kg, Výrobné číslo: NIE, opotrebenie zodpovedá veku.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 50.000 Eur

55. HNUTEĽNÁ VEC – Koľajový žeriav nosnosť 32 000 kg, Výrobné číslo: NIE, opotrebenie zodpovedá veku.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 60.000 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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3.5.2016, JUDr. Miroslav Michalička

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K010797
Spisová značka: 8K/54/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: JD - MAJER, s.r.o. v likvidácii, so sídlom V Majeri 2,
900 65 Záhorská Ves, IČO: 36 044 245, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie
Černyševského 10, 851 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: JD - MAJER, s.r.o. v
likvidácii, so sídlom V Majeri 2, 900 65 Záhorská Ves, IČO: 36 044 245, uznesením zo dňa 24.03.2016, č. k.
8K/54/2015-148 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: JD - MAJER, s.r.o. v likvidácii, so sídlom V Majeri 2, 900
65 Záhorská Ves, IČO: 36 044 245, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.04.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.5.2016
Mgr. Dominika Jalčová, vyšší súdny úradník
K010798
Spisová značka: 8K/62/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: COMPUTER+COMMUNICATION SYSTEMS s.r.o. v
likvidácii, v skratke CCS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Trnavská 33, 831 04 Bratislava, IČO: 00 604 259, v mene
ktorého koná likvidátor: JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: COMPUTER+COMMUNICATION SYSTEMS s.r.o. v likvidácii, v skratke
CCS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Trnavská 33, 831 04 Bratislava, IČO: 00 604 259, uznesením zo dňa 24.03.2016, č.
k. 8K/62/2015-111 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: COMPUTER+COMMUNICATION SYSTEMS s.r.o. v
likvidácii, v skratke CCS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Trnavská 33, 831 04 Bratislava, IČO: 00 604 259, pre nedostatok
majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.04.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.5.2016
Mgr. Dominika Jalčová, vyšší súdny úradník
K010799
Spisová značka: 6K/73/2012
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Mgr. Michal Tomík, nar. 11.08.1980, bytom Budatínska 3055/47,
851 06 Bratislava, uznesením zo dňa 06.04.2016, č. k. 6K/73/2012-155, zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.04.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.5.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K010800
Spisová značka: 3K/8/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Bohdana Machajová, nar. 23. 08. 1954,
trv. byt. Františanské námestie 7, 811 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Mgr.
Bohdana Machajová, nar. 23. 08. 1954, trv. byt. Františanské námestie 7, 811 01 Bratislava
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Bohdana Machajová, nar. 23. 08. 1954, trv. byt. Františanské
námestie 7, 811 01 Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Barbora Hudeková, Kominárska 2, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1465.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
republike v súlade s č. a40
Nariadenia
Rady
(ES) č.zákonov
1346/2000
z 29.
mája 2000
konkurznom konaní.
o zmene
a doplnení
niektorých
na svojom
webovom
sídle: owww.justice.gov.sk
72 v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu

Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Barbora Hudeková, Kominárska 2, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1465.
Obchodný vestník 89/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.05.2016
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
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12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť 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).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 2.5.2016
JUDr. Milena Daubnerová, 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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K010801
Spisová značka: 3K/11/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: MODŘANY Slovakia, a.s., so sídlom Pribinova 10, 811
09 Bratislava, IČO: 34 137 335, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MODŘANY Slovakia, a.s., so
sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 34 137 335
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: MODŘANY Slovakia, a.s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava,
IČO: 34 137 335.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava,
značka správcu S207.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1.
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ZKR“).
2.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3.
ZKR).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1

4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
6.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
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.
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
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veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
19.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
neprihliada (197 ods. 6a ZKR).
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sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
76 sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade
Občianskeho súdneho poriadku).

správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť
ani doplniť
30 ods. 2 ZKR).
Obchodný
vestník(§89/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.05.2016
21.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).

Okresný súd Bratislava I dňa 2.5.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K010802
Spisová značka: 3K/4/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
ECOBAU GROUP, a.s.,
so sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO: 44 095 333, správcom ktorého je FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S1752, o návrhu na vstup do konkurzného
konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup spoločnosti - Ave Commerce spol. s r.o., Klincova 35, 821 08 Bratislava, IČO: 35 847 417,
do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - OPLAN, spol. s .r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 44
863 217, vo výške 319 160,75 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.5.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K010803
Spisová značka: 3R/2/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Provit SK, s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04
Bratislava, IČO: 36 762 300, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: Provit SK, s.r.o., so sídlom Pražská 11,
811 04 Bratislava, IČO: 36 762 300
rozhodol
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: Provit SK, s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 762 300.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava,
značka správcu S207.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a)
právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu definovaného v § 10 ods. 1 zákona č.
/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
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osobe,
d)
prevod nehnuteľností alebo prenájom nehnuteľností
alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
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významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných

Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Obchodný vestník 89/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.05.2016
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a)
právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu definovaného v § 10 ods. 1 zákona č.
/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej
osobe,
d)
prevod nehnuteľností alebo prenájom nehnuteľností alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
g)
právny úkon bez primeraného protiplnenia,
h)
právny úkon ukracujúci záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
i)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
j)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
l)
právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 2.500,- Eur,
m)
uznanie popretej pohľadávky voči veriteľovi podľa § 124 ods. 4 zákona č. /2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. 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 len "ZKR" ).
2.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
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 (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v
akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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).
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 22 ods. 2 ZKR).
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Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie,
že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
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ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
5.
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 (§ 22 ods. 2 ZKR).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, 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 vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.

Okresný súd Bratislava I dňa 4.5.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K010804
Spisová značka: 2K/12/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Soňa Babicová, nar. 13.09.1978, bytom Športová 18,
900 24 Veľký Biel, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Soňa Babicová, nar. 13.09.1978, bytom
Športová 18, 900 24 Veľký Biel
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Soňa Babicová, nar. 13.09.1978, bytom Športová 18, 900 24 Veľký
Biel.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.

Okresný súd Bratislava I dňa 3.5.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K010805
Spisová značka: 2K/19/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: LGB style s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09
Bratislava, IČO: 44 363 176, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FUSETON a. s., so sídlom
Vydáva
Slovenskej
Tallerova 4, 811
02 Ministerstvo
Bratislava,spravodlivosti
IČO: 36 366
561 republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: LGB style s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09
Bratislava, IČO: 44 363 176, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FUSETON a. s., so sídlom
Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 366 561
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi FUSETON a. s., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 366
561.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 3.5.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K010806
Spisová značka: 2K/49/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ROGIER a.s. v likvidácii, so
sídlom Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, IČO: 35 755 73, o zvolaní schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd zvoláva v súlade s § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: ROGIER a.s. v
likvidácii, so sídlom Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, IČO: 35 755 73, ktorá sa bude konať dňa 27.05.2016 o
09:45 hod., na Okresnom súde Bratislava I, v pojednávacej miestnosti č. 46, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie
schôdze veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia
predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú
moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 4.5.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K010807
Spisová značka: 1K/67/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Katarína Csanková, nar.
27.12.1951, bytom ul. P. Hostinského č. 12/38, 979 01 Rimavská Sobota, správcom ktorého je JUDr. Ivana
Gajdošíková, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen o návrhu nadobúdateľa pohľadávky
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu
pohľadávky, Vydáva
takto 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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27.12.1951, bytom ul. P. Hostinského č. 12/38, 979 01 Rimavská Sobota, správcom ktorého je JUDr. Ivana
Gajdošíková, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen o návrhu nadobúdateľa pohľadávky
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu
pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 42 499 500 vo výške 2 921,06 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom
1, na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35
776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K010808
Spisová značka: 1K/70/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mária Végesiová, nar.
26.04.1966, trvale bytom Parková 1287/8, 986 01 Fiľakovo, správcom konkurznej podstaty ktorého je Konkurzný
správca, k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 746 762, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a spoločnosti Konkurzný správca, k.s., so sídlom Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 746
762, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej
schôdze veriteľov v sume 796,66 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K010809
Spisová značka: 4K/19/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Jana Križová, nar. 23.02.1968, trvale bytom D. Ertla 5, 960
01 Zvolen, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Jana Križová, nar. 23.02.1968, trvale bytom D. Ertla 5, 960 01 Zvolen.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K010810
Spisová značka: 4K/20/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Veronika Hlásniková, nar. 27.11.1990, trvale bytom Horná
Lehota 262, 976 81 Horná Lehota, zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r.o., so sídlom Horná
13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 234 148, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Veronika Hlásniková, nar. 27.11.1990, trvale bytom Horná Lehota 262,
976 81 Horná Lehota.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Kristiána Gregora, so sídlom kancelárie
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1377.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd ukladá
správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike
v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. 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. 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. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. 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).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. 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 Banská Bystrica dňa 02.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K010811
Spisová značka: 4K/21/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ervín Recska, nar. 02.04.1966, trvale bytom Pánska
511/31, 976 34 Králiky, zast. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Ján Segeč, s.r.o., so sídlom Skuteckého 26, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 47 258 039, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Ervín Recska, nar. 02.04.1966, trvale bytom Pánska 511/31, 976 34
Králiky.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Martina Vinarčíka, so sídlom
kancelárie Námestie Matice Slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom, značka správcu S1650.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd ukladá
správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike
v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh Vydáva
na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
(§ 23 ods. 2 ZKR).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Obchodný vestník 89/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.05.2016
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. 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. 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. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. 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).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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
Obchodný
89/2016
a reštrukturalizácie
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uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K010812
Spisová značka: 1K/19/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 19/2015 - 119 zo dňa 04.04.2016 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Starbowl s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 867 856 po splnení konečného
rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2016.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K010813
Spisová značka: 4R/4/2016

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Branislav Králik s miestom podnikania Dolná
73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 11 928 298, zapísaný na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, číslo živnostenského
registra: 613-4508, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi Branislav Králik s miestom podnikania Dolná 73/14, 967 01
Kremnica, IČO: 11 928 298.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K010814
Spisová značka: 4R/2/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ing. Ingrid Kálazyová - KARIM s miestom podnikania
Konopisková 407, 991 26 Nenince, IČO: 37 268 449, zapísaný na Okresnom úrade Veľký Krtíš, číslo živnostenského
registra: 610-4020, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka Ing. Ingrid Kálazyová - KARIM s miestom podnikania Konopisková 407, 991
26 Nenince, IČO: 37 268 449.
U s t a n o v u j e správcu JUDr. Ing. Tomáša Oravca so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974
01 Banská Bystrica, zapísaného v zozname správcov konkurznej podstaty pod značkou S 1168.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku).
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov
dlžníka, ktorí Vydáva
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Určuje

rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:

U s t a n o v u j e správcu JUDr. Ing. Tomáša Oravca so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974
01 Banská Bystrica, zapísaného v zozname správcov konkurznej podstaty pod značkou S 1168.
Súd v y z ý vestník
v a veriteľov
aby prihlásili svoje pohľadávky
30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie
(odo dňa
Obchodný
89/2016
Konkurzy va lehote
reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.05.2016
nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku).
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Určuje

rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:

a) prijímanie a prepúšťanie zamestnancov
b) úprava platov a pracovných zmlúv
c) odmeny a prémie vedúcich pracovníkov
d) opravy nad 5 000 Eur
e) investície nad 10 000 Eur okrem výkonu obchodnej činnosti
f) predaj hmotných aktív
g) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
h) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný
podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;
i) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov;
j) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
k) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
l) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
m) akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v
priebehu jedného roka v sume presahujúcej 10.000 eura, s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych úkonov dlžníka
schválených správcom;
n) akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií;
o) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
p) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky;
q) uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle § 124 ods.
7 ZKR, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1
ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z.z. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
4. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje
za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
6. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
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7. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak
sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
z. o Obchodnom
8. Pohľadávka
sa uplatňuje
v eurách.
Ak sa
pohľadávka
neuplatní
v eurách,
sumuZ.pohľadávky
určívestníku
správca
a o zmene výmenného
a doplnení niektorých
na svojom
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
prepočtom podľa referenčného
kurzu zákonov
určeného
a vyhláseného
v deň
povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska.
Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
86
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu

jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak
sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
8. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
9. Účastník reštrukturalizačného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť 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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K010815
Spisová značka: 4R/3/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Fortena s.r.o., so sídlom Jesenského 4707, 960 01
Zvolen, IČO: 36 624 683, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.:
9058/S, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka Fortena s.r.o., so sídlom Jesenského 4707, 960 01 Zvolen, IČO: 36 624 683.
Ustanovuje správcu SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44
915 691, zapísaného v zozname správcov konkurznej podstaty pod značkou S 1359.
Súd vyzýva veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku).
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Určuje

rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:

a) vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa ( iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa, ktorý je
nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu týchto činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania alebo
inej činnosti),
b) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe,
d) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie vecným
bremenom;
e) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov;
f) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako
troch mesiacov,
j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok,
k) akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v
priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16 5596,96 EUR, s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych úkonov
dlžníka schválených správcom;
l) akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií;
m) vykonanieVydáva
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priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16 5596,96 EUR, s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych úkonov
dlžníka schválených správcom;
l) akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií;
m) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
n) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky,
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle ustanovenia
§ 124 ods. 7 ZKR vrátane uznania záväzku účinného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1
ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z.z. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
4. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje
za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
6. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).

je účtovnou
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7. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak
sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
8. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
9. Účastník reštrukturalizačného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť 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).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K010816
Spisová značka: 1K/90/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Dana Triznová, nar.
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Dana Triznová, nar.
09.09.1956, bytom SNP 596/143, 965 01 Žiar nad Hronom, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jozef
Veselý, so sídlom kancelárie Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a JUDr. Jozefovi Veselému, so sídlom kancelárie Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš, ako správcovi
konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov v sume
663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K010817
Spisová značka: 1K/91/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Dušan Greňo, nar.
27.05.1973, bytom Kostolná 791/43, 991 28 Vinica, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Andrea
Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a JUDr. Andrei Balážikovej, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, ako
správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov v sume 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K010818
Spisová značka: 1K/92/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Richard Horváth, nar.
16.02.1973, bytom Čeláre 93, 991 22 Čeláre, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ján Ďurove, so sídlom
kancelárie ul. Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a JUDr. Jánovi Ďurove, so sídlom kancelárie ul. Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec, ako správcovi
konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov v sume
663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K010819
Spisová značka: 1K/72/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Lazovná 68,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 020 982
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka
GlobePharm s.r.o., so sídlom Hodžova 16, 960 01 Zvolen, IČO: 45 709 530, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 18885/S takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka GlobePharm s.r.o., so sídlom Hodžova 16, 960 01 Zvolen, IČO: 45 709
530.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Tomáša Kohúta, so sídlom kancelárie
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, značka správcu S1254.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd ukladá
správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade
s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
(odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu
ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok) 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.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. 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. 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. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. 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).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. 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 Banská Bystrica dňa 04.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K010820
Spisová značka: 1K/89/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Emília Vojteková, nar.
21.03.1956, bytom Chalupkova 992/4, 962 12 Detva - Sídlisko, správcom konkurznej podstaty ktorého je FARDOUS
PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen, IČO: 48 002 381, o návrhu
správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a spoločnosti FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 41, 960 01
Zvolen, IČO: 48 002 381, značka správcu S1752, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K010821
Spisová značka: 4K/22/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Finity s.r.o., so sídlom Žihľava 85, 985 22 Cinobaňa, IČO:
31 382 371, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 6743/S, o
návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka PHS STROJÁRNE a.s., so sídlom Priemyselná 38,
966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 35 913 495, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Banská Bystrica, oddiel:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Sa, vložka č. 925/S, takto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Finity s.r.o., so sídlom Žihľava 85, 985 22 Cinobaňa, IČO:
31 382 371, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 6743/S, o
návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka PHS STROJÁRNE a.s., so sídlom Priemyselná 38,
966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 35 913 495, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Banská Bystrica, oddiel:
Sa, vložka č. 925/S, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi PHS STROJÁRNE a.s., so sídlom Priemyselná 38, 966 01 Hliník nad
Hronom, IČO: 35 913 495.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K010822
Spisová značka: 1K/3/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ing. Daniel Janšo, nar. 23.05.1951, Na plaváreň 14921/13,
974 11 Banská Bystrica likvidátor spoločnosti FOĽK servis s.r.o. "v likvidácii" so sídlom Francisciho 807/10, 980 61
Tisovec, IČO: 36 636 517, zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 10289/S o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka FOĽK servis s.r.o. "v likvidácii" so
sídlom Francisciho 807/10, 980 61 Tisovec, IČO: 36 636 517.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici a to písomne
v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku ) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K010823
Spisová značka: 1R/5/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu HERIMEX, s.r.o.,"v
konkurze" so sídlom Partizánska 151, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 618 667, správcom konkurznej podstaty
ktorého je Slovenská správcovská reštrukturalizačná, k. s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833 o
návrhu nadobúdateľa pohľadávky Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO:
35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 42 499 500 vo výške 406,32 Eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 110/1 a 108/1, na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, 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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P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 42 499 500 vo výške 406,32 Eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým
Obchodný
89/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
číslom
110/1vestník
a 108/1,
na nadobúdateľa pohľadávok
Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlomDeň
Cintorínska
21,10.05.2016
814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K010824
Spisová značka: 1K/57/2015
Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marian
Šimko, nar. 12.06.1964, trvale bytom Mojmírová 8332/10, 960 01 Zvolen, správcom ktorého je Crossdefault
Management Group, k.s., so sídlom kancelárie Tehelná 189, 960 01 Zvolen, IČO: 45 462 801 o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, o odvolaní veriteľa Slovenskej
sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 proti rozhodnutiu Okresného súdu Banská
Bystrica č.k. 1K/57/2015-80 zo dňa 19. januára 2016 jednohlasne takto
rozhodol
Odvolanie veriteľa Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 o d m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné.
dňa 14.04.2016
JUDr. Drahomíra Dibdiaková, predsedníčka senátu
K010825
Spisová značka: 2K/98/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jiřina Varcholová, nar. 25.
09. 1964, bytom 976 33 Poniky, Hriadky 275, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Zuzana Šimová, so
sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, Komenského 18, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Zuzane Šimovej, so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, Komenského 18 paušálnu odmenu
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.05.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K010826
Spisová značka: 2K/98/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jiřina Varcholová, nar. 25.
09. 1964, bytom 976 33 Poniky, Hriadky 275, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Zuzana Šimová, so
sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, Komenského 18, takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty JUDr. Zuzanu Šimovú, so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec,
Komenského 18.
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty JUDr. Ivanu Gajdošíkovú, so sídlom kancelárie 960 01
Zvolen, J. Kozáčeka 146/13
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.05.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K010827
Spisová značka: 2K/27/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Juraj Križo, nar. 21. 08. 1965, bytom 960 01
Zvolen, D. Ertla 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Juraj Križo, nar. 21. 08. 1965, bytom 960 01 Zvolen, D. Ertla 5
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.05.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K010828
Spisová značka: 2K/29/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Bc. Agáta Karaffová, nar. 10. 10. 1973, bytom
976 64 Braväcovo, Podholie 18, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Bc. Agáta Karaffová, nar. 10. 10. 1973, bytom 976 64 Braväcovo,
Podholie 18.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Pavla Baloga,
kancelárie 979 01 Rimavská Sobota, Železničná 6/1.

so sídlom

Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomutoVydáva
uzneseniu
nie jespravodlivosti
prípustné odvolanie.
Ministerstvo
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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1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. 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. 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. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. 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).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. 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 spravodlivosti
dlžník, ktorýSlovenskej
je fyzickou
osobou,
spolu
s návrhom
konkurzu,
Vydáva Ministerstvo
republiky
podľa
zákona
č. 200/2011na
Z. vyhlásenie
z. o Obchodnom
vestníku prípadne
počas konkurzného konania
až
do
zrušenia
konkurzu.
Návrh
na
povolenie
oddlženia
okrem
všeobecných
náležitostí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
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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).
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13. 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 Banská Bystrica dňa 04.05.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K010829
Spisová značka: 3K/10/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vladimír Foľk, nar. 31. 01.
1955, bytom 980 61 Tisovec, Hviezdoslavova 1106, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Alena Gregorová,
so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 54, uznesením č. k. 3K 10/2014 - 111 zo dňa 06. 04. 2016
povolil vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná
63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 04. 2016
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.05.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K010830
Spisová značka: 32K/2/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: MGM plus, s.r.o. v likvidácii,
Štefánikovo námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 579 271, o odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Štefan Straka, so sídlom kancelárie Krmanova 1, 040 01 Košice,
zn. správcu: S855.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3.5.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K010831
Spisová značka: 32K/13/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Mgr. Stanislav Zeleňák, narodený: 20.06.1963, trvale bytom:
Palárikova 3, 040 01 Košice, proti dlžníkovi: Ing. Peter Uličný, narodený: 26.03.1965, trvale bytom: Kupeckého
335/63, 040 01 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Ing. Peter Uličný, narodený: 26.03.1965, trvale bytom:
Kupeckého 335/63, 040 01 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
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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Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 3.5.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K010832
Spisová značka: 32K/11/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Matúš Jaroš, narodený: 20.05.1991, trvale bytom:
Narcisová 409/9, 040 11 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Matúš Jaroš, narodený: 20.05.1991, trvale bytom: Narcisová 409/9,
040 11 Košice.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01
Košice, S1407.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len
ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
5. Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
6. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
7. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
8. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
11. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
12. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
13. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
14. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
15. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
16. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
17. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29Vydáva
ods. 8
ZKR).
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

20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
98ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí

18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Obchodný vestník 89/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.05.2016
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť 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).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 3.5.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K010833
Spisová značka: 31K/79/2014
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: DASKON, s.r.o., so sídlom:
Vojenská 1333/4, 040 01 Košice, IČO: 36 591 041 uznesením zo dňa 22.02.2016, č.k. 31K/79/2014-107 p o t v r d i l
prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová 2, 040 90
Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005, vedených v zozname pohľadávok pod č. 1 až 34.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.03.2016.
Okresný súd Košice I dňa 4.5.2016
JUDr. Roman Maščák,
K010834
Spisová značka: 31K/59/2013
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Marián Čopko, narodený:
05.02.1967, trvale bytom: Poštová č. 28/11, 076 15 Veľaty uznesením zo dňa 18.02.2016, č.k. 31K/59/2013-113 p o t
v r d i l prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová
2, 040 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005, vedenej v zozname pohľadávok pod č. 9.
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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Čopko, narodený:
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Konkurzykonkurzu
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
10.05.2016
05.02.1967, trvale bytom: Poštová č. 28/11, 076 15 Veľaty uznesením zo dňa 18.02.2016, č.k. 31K/59/2013-113 p o t
v r d i l prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová
2, 040 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005, vedenej v zozname pohľadávok pod č. 9.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.03.2016.

Okresný súd Košice I dňa 4.5.2016
JUDr. Roman Maščák,
K010835
Spisová značka: 26K/80/2014

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Štefan Hanušovský, nar.
06.05.1970, bytom Široká 62/5, 040 22 Košice - Kavečany o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol

Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Štefan Hanušovský, nar. 06.05.1970, bytom Široká 62/5,
040 22 Košice - Kavečany po splnení konečného rozvrhu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len z časti uspokojená a to 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.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) 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 (§205 ods. 1 O.s.p.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 2.5.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K010836
Spisová značka: 26K/20/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, vo veci organizačnej zložky UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava,
IČO: 47 251 336, právne zast.: Advokátska kancelária ECKER-KÁN & PARTNERS, s.r.o., Nám. M. Benku 9-C1, 811
07 Bratislava proti dlžníkovi: Terminal South s.r.o., so sídlom Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 47 520 477 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a veriteľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
nasledujúce nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 18.04.2016:
-

predložil doručenku k výzve navrhovateľa zo dňa 17.08.2015 na zaplatenie pohľadávky voči dlžníkovi.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn.: 26K/20/2016 vo vyššie stanovej lehote.

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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-

predložil doručenku k výzve navrhovateľa zo dňa 17.08.2015 na zaplatenie pohľadávky voči dlžníkovi.

Uvedené
je potrebné predložiť vKonkurzy
dvoch vyhotoveniach
k sp. zn.: 26K/20/2016 Deň
vo vyššie
stanovej
lehote.
Obchodný vestník
89/2016
a reštrukturalizácie
vydania:
10.05.2016

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak navrhovateľ nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 3.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K010837
Spisová značka: 31K/66/2015
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Soňa Haliaková, narodená: 06.08.1960, bytom: Považská
465/20, 040 11 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Soňa Haliaková, narodená: 06.08.1960,
bytom: Považská 465/20, 040 11 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 4.5.2016
JUDr. Július Tóth,
K010838
Spisová značka: 26K/15/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ján Zobola, nar.: 27.12.1974, bytom Mlynská 182, 049 32
Štítnik, korešpondenčná adresa: Jarková 229, 049 32 Štítnik o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.05.2016

Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Ján Zobola, nar.: 27.12.1974, bytom Mlynská
182, 049 32 Štítnik, korešpondenčná adresa: Jarková 229, 049 32 Štítnik.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 2.5.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K010839
Spisová značka: 31K/22/2011
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Molnár, narodený:
27.08.1969, trvale bytom: Olšovany č. 94, 044 19 Košice - okolie, o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Vladimír Molnár, narodený: 27.08.1969, trvale bytom: Olšovany
č. 94, 044 19 Košice - okolie z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
z časti uspokojená a to 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.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) 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 (§205 ods. 1 O.s.p.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 3.5.2016
JUDr. Július Tóth,
K010840
Spisová značka: 26K/17/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Zdenka Tóthová, rod. Vargová, narodený:
26.02.1986, trvale bytom: Jarková 102/44, 076 63 Malé Ozorovce, právne zast.: JUDr. Oľgou Kmeťovou, CSc.
advokátkou, Važecká 4, 040 12 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Zdenka Tóthová, rod. Vargová, narodený: 26.02.1986, trvale
bytom: Jarková 102/44, 076 63 Malé Ozorovce.
Uznáva konkurz za m a l ý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2, 040 12 Košice, značka
správcu: S1015.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len
ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
5. Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
6. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
7. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
8. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
9. Doručenie Vydáva
prihlášky
správcovi
má pre plynutie
premlčacej
lehoty
a zánik
práva Z.
rovnaké
právne vestníku
účinky ako
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa
zákona
č. 200/2011
z. o Obchodnom
a o zmene
doplnení
niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
uplatnenie práva na súde
(§ 28 aods.
6 ZKR).
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10. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze

7. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
Obchodný vestník 89/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.05.2016
8. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
11. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
12. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
13. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
14. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
15. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
16. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
17. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 2.5.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K010841
Spisová značka: 31K/37/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SPIŠ TRANS, s.r.o., so sídlom: Obrody
210/7, 040 11 Košice, IČO: 36 210 218 o návrhu správcu podstaty: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie:
Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S832, na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S832, paušálnu odmenu vo výške 720,- EUR vrátane DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Košice I dňa 2.5.2016
JUDr. Július Tóth,
K010842
Spisová značka: 26K/75/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice
proti dlžníkovi: DUKAT PLUS, s.r.o., so sídlom Učňovská 6, 040 15 Košice, IČO: 36 743 577 o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: DUKAT PLUS, s.r.o., so sídlom Učňovská 6, 040 15 Košice, IČO:
36 743 577.
Ustanovuje
predbežného
značka správcu: S1204
za

správcu: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice,
správcu
p o d s t a t y.

U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
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trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie oprávnený podať iba dlžník ( § 19 ods. 2 a § 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších
predpisov, ďalej len ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 2.5.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K010843
Spisová značka: 31K/43/2013
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ONDENA
s. r. o., so sídlom: Pražská 4, Košice 040 11, IČO: 36 473 499 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: Doc. JUDr. Ján Husár, CSc., so sídlom kancelárie: Alžbetina 3, Košice
040 01, zn. správcu: S 1091 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 1.254,26 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmene a doplnení
niektorých
zákonov na
svojom webovomčasť
sídle:preddavku
www.justice.gov.sk
U p r a v u j e učtáreň aOkresného
súdu Košice
I vyplatiť
nespotrebovanú
v sume 1.254,26 EUR
evidovanú v zázname o zložení, pod položkou denníka D18
107/2013
správcovi
podstaty,
Doc. JUDr. Ján Husár,
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CSc., so sídlom kancelárie: Alžbetina 3, Košice 040 01, zn. správcu: S 1091, na číslo účtu:
SK4402000000003590842155, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
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P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: Doc. JUDr. Ján Husár, CSc., so sídlom kancelárie: Alžbetina 3, Košice
040 01, zn. správcu: S 1091 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 1.254,26 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1.254,26 EUR
evidovanú v zázname o zložení, pod položkou denníka D18 - 107/2013 správcovi podstaty, Doc. JUDr. Ján Husár,
CSc., so sídlom kancelárie: Alžbetina 3, Košice 040 01, zn. správcu: S 1091, na číslo účtu:
SK4402000000003590842155, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 2.5.2016
JUDr. Július Tóth,
K010844
Spisová značka: 31K/22/2012
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: ERBE STAVEBNINY s.r.o., so sídlom: Močarianska 1A/5853, 071 01
Michalovce, IČO: 36 706 027, o návrhu na navrhovateľa: Právny dom - advokáti, s.r.o., so sídlom: Hurbanova 9A,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 857 793 takto
rozhodol
Veriteľ Právny dom - advokáti, s.r.o., so sídlom: Hurbanova 9A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 857
793 nie je účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31K/22/2012.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a ten, o koho právach sa rozhodlo, a to 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.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) 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 (§205 ods. 1 O.s.p.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 2.5.2016
JUDr. Július Tóth,
K010845
Spisová značka: 26R/5/2011

Okresný súd Košice I v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: FRUCONA Košice, a.s., so
sídlom Textilná 6, 042 62 Košice, IČO: 31 709 346 o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu takto
rozhodol
P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka: FRUCONA Košice, a.s., so sídlom Textilná 6, 042 62 Košice,
IČO: 31 709 346, schválený na schvaľovacej schôdzi konanej dňa 19.04.2012, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.
Ukončuje
346.

reštrukturalizáciu dlžníka: FRUCONA Košice, a.s., so sídlom Textilná 6, 042 62 Košice, IČO: 31 709

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 2.5.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K010846
Spisová značka: 27K/9/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Rakotová, nar. 16.11.1987, bytom Lok, Iňská č.
35/17, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Martina Rakotová, nar. 16.11.1987, bytom Lok, Iňská č. 35/17,
takto
rozhodol
I/ U s t a n o v u j e Mgr. Veroniku Hetényiovú, so sídlom kancelárie: Nitra, Mostná č. 62, za predbežného správcu
dlžníkovi: Martina Rakotová, nar. 16.11.1987, bytom Lok, Iňská č. 35/17.
II/ Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia za
predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).
Okresný súd Nitra dňa 3.5.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K010847
Spisová značka: 2K/23/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PIENSTAV a.s., so sídlom Levočská
361/27, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00 188 034, správcom ktorého je HMG Recovery, k.s., so sídlom Tkáčska 2,
080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005 zo dňa 23.3.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok, uznesením č. k. 2K/23/2014-808 zo dňa
06.04.2016 p o t v r d i l prevod prihlásenej pohľadávky pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava voči úpadcovi: PIENSTAV a.s., so sídlom Levočská 361/27,
064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00 188 034, prihlásenej prihláškou na Okresnom súde Prešov pod por. č. 14 vo výške
102,- eur na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776
005.
Uznesenia nadobudli právoplatnosť dňa 29.04.2016.
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K010848
Spisová značka: 2K/80/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci konkurzu na majetok úpadcu ACERS, s.r.o., so sídlom Družstevná 485, Šarišské
Michaľany 082 22, IČO: 36 058 815, správcom ktorého je PERSPECTA Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2K/80/2014-213 zo dňa 21.4.2016 publikovaného v
Obchodnom vestníku dňa 28.4.2016, ktorý správne znie:
„Priznáva PERSPECTA Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.323,57 eura.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K010849
Spisová značka: 2K/2/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci: navrhovateľa: ARDA STAV, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Bardejovská 25, 080 01
Prešov, IČO: 36 277 851, o odmene predbežného správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a predbežnému správcovi Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Reimanova 9, 080
01 Prešov, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu výdavkov vo výške 137,59 eura,
Attila Bóoz, bytom Béke utca 29, Romonya 7743, Maďarská republika je p o v i n n ý zaplatiť titulom odmeny a
náhrady výdavkov predbežnému správcovi sumu 801,47 eura, a to do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto
uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odv olateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 3.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K010850
Spisová značka: 2K/2/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ARDA STAV, s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Bardejovská 25, 080 01 Prešov, IČO: 36 277 851, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
opravuje II. výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2K/16/2016-64 zo dňa 7.4.2016 publikovaného v
Obchodnom vestníku dňa 13.04.2016 v časti týkajúcej sa ustanovenia správcu, ktorá správne znie:
„Ustanovuje správcu: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Reimanova 9, 080 01 Prešov“.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov dňa 3.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K010851
Spisová značka: 3R/8/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Realitný fond Hniezdne, s.r.o., so
sídlom 065 01 Hniezdne 180, IČO: 43 941 346, správcom ktorého je JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so sídlom
kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu KRON SK, s.r.o., so sídlom Dolné Suroviny 996/1, 905 01 Senica,
IČO: 36 256 561, na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa STAVMONTA - KB, s.r.o., so sídlom Ľ.
Podjavorinskej 8, 984 01 Lučenec, IČO: 44 828 764 voči úpadcovi Realitný fond Hniezdne, s.r.o., so sídlom 065 01
Hniezdne 180, IČO: 43 941 346, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 1 v celkovej výške
673.960 eura na navrhovateľa KRON SK, s.r.o., so sídlom Dolné Suroviny 996/1, 905 01 Senica, IČO: 36 256 561.
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa JUDr. Ján Vrba - Advokátska kancelária, so sídlom
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné IČO: 33 842 388 voči úpadcovi Realitný fond Hniezdne, s.r.o., so sídlom 065
01 Hniezdne 180, IČO: 43 941 346, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 1 v celkovej
výške 395.994,63 eura na navrhovateľa KRON SK, s.r.o., so sídlom Dolné Suroviny 996/1, 905 01 Senica, IČO: 36
256 561.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Prešove.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2016
JUDr. Daniela Baranová, samosudkyňa
K010852
Spisová značka: 2K/22/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: PRO CIVITAS s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A,
Bratislava 831 04, IČO: 45 869 464, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ružena Jarková, nar.
23.1.1963, trvale 093 01 Čičava 215, takto
rozhodol
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura zloženého navrhovateľom dňa 20.3.2015
na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 34/2015 (53/03-15).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho
poriadku).
Obchodný
vestník 89/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.05.2016
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K010853
Spisová značka: 2K/28/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., so sídlom Vajnorská
100/A, Bratislava 831 04, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Anna Gdovičinová,
nar. 8.1.1968, trvale bytom Vihorlatská 170/147, 067 81 Belá nad Cirochou, takto
rozhodol
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura zloženého navrhovateľom dňa 1.4.2015 na
účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 55/2015 (04/04-15).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K010854
Spisová značka: 2K/12/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Juraj Krajňák, nar. 23.4.1961,
bytom Komenského 762/34, 083 01 Sabinov, správcom ktorého je JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie
Lipová 1, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Ing.
Jozefa Sitka, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura
zloženého dňa 15.3.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 29/2016
(40/03-16).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho
poriadku).
Obchodný
vestník 89/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.05.2016
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K010855
Spisová značka: 2K/23/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: PRO CIVITAS s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A,
Bratislava 831 04, IČO: 45 869 464, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Jolana Fiľová, nar.
13.3.1968, trvale bytom 094 34 Bystré 310, takto
rozhodol
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura zloženého navrhovateľom dňa 30.3.2015
na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 43/2015 (77/03-15).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K010856
Spisová značka: 2K/29/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., so sídlom Vajnorská
100/A, Bratislava 831 04, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Miloš Frniak, nar.
30.1.1957, trvale bytom Nábrežná 4, 085 01 Bardejov, takto
rozhodol
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura zloženého navrhovateľom dňa 1.4.2015 na
účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 53/2015 (04/04-15).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 4.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K010857
Spisová značka: 2K/14/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Kotus, nar. 6.2.1987,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Kotus, s miestom podnikania Hlavná 344/22, 067 77 Zemplínske Hámre,
IČO: 46 383 824, správcom ktorého je JUDr. Ján Ninčák MBA, PhD., so sídlom kancelárie Mierová 2529/87, 066 52
Humenné, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Jána
Ninčáka MBA, PhD., so sídlom kancelárie Mierová 2529/87, 066 52 Humenné, nevyčerpanú časť preddavku vo
výške 663,88 eura zloženého dňa 29.3.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu
položka 40/2016 (69/03-16).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K010858
Spisová značka: 2K/5/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jana Kostovčíková, nar.
9.12.1966, podnikajúci pod obchodným menom Jana Kostovčíková - DAŇOVÝ PORADCA, s miestom podnikania
Bernolákova 1067/86, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 47 118 580, správcom ktorého je JUDr. Daniel Fink, so
sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Daniela
Finka, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88
eura zloženého dňa 10.2.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka
14/2016 (34/02-16).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
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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Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Obchodný vestník 89/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.05.2016
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K010859
Spisová značka: 2K/11/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Blaško, nar. 5.5.1981,
bytom Hlavná 141/38, 059 38 Štrba, správcom ktorého je JUDr. Jozef Šperka, so sídlom kancelárie Karpatská
3256/15, 058 01 Poprad, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Jozefa
Šperku, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 664,- eur
zloženého dňa 10.3.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 30/2016
(28/03-16).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K010860
Spisová značka: 2K/8/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Lehocký, nar.
17.7.1976, bytom Hrnčiarska 787/68, 091 01 Stropkov, správcom ktorého je Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom
kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Ing.
Vladimíra Ledeckého, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, nevyčerpanú časť preddavku vo
výške 663,88 eura zloženého dňa 4.3.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu
položka 24/2016 (14/03-16).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
súdneho poriadku). a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Obchodný vestník 89/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.05.2016
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K010861
Spisová značka: 4K/14/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Igor Jurko, nar. 27.10.1987,
bytom 082 03 Lemešany 62, správcom ktorého je JUDr. Ľuba Berezňaninová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 080
01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Ľuby
Berezňaninovej, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1.659,70
eura zloženého dňa 31.3.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka
41/2016 (74/03-16).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, samosudca
K010862
Spisová značka: 2K/67/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci malého konkurzu na majetok úpadcu Tomáš Dzurila, nar. 29.12.1954, bytom 059
56 Tatranská Javorina 51, správcom ktorého je Mgr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarková 89, 080 01
Prešov, so sídlom kancelárie Slnečná 39, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2K/67/2014-82 zo dňa 4.4.2016 publikovaného v Obchodnom
vestníku dňa 8.4.2016, ktorý správne znie:
„u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Oľgy
Michalíkovej, so sídlom kancelárie Jarková 89, 080 01 Prešov nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1.659,70 eura
zloženého dňa 7.11.2014 na účet tunajšieho súdu pod D18 Preddavky na konkurzné konanie - položka 4/2014 (číslo
účtovného dokladu 19/11-14).“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K010863
Spisová značka: 38K/16/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Alena Hrušková, nar. 01.09.1977, bydliskom Družby
684/10, 972 12 Nedožery - Brezany, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Alena
Hrušovská, nar. 01.09.1977, bydliskom Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Alena Hrušková, nar. 01.09.1977, bydliskom Družby 684/10, 972 12
Nedožery - Brezany.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Vladimír Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01
Považská Bystrica, značka správcu S1393.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote
najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V
ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať
súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
38K/16/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
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uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 3.5.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K010864
Spisová značka: 38K/18/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Pavol Svítek, nar. 20.06.1971, bydlisko Stred 55/44,
Považská Bystrica, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Pavol Svítek, nar. 20.06.1971,
bydlisko Stred 55/44, Považská Bystrica, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Pavol Svítek, nar. 20.06.1971, bydlisko Stred 55/44, Považská Bystrica.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Zuzana Ondrejovičová so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Nové Mesto nad Váhom,
správcuniektorých
S1657. zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
a o značka
zmene a doplnení
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.
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II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Zuzana Ondrejovičová so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01
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IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote
najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V
ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať
súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
38K/18/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých
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pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 4.5.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K010865
Spisová značka: 40K/36/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AUTOMAX s. r. o. v konkurze so
sídlom Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO 31 573 681, ktorého správcom je JUDr. Martina
Poláčková so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691, o návrhu správcu na
určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi JUDr. Martine Poláčkovej so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7,
911 01 Trenčín, značka správcu S1691 sa priznáva paušálna odmena vo výške 1 659,70 eura.
II. Vo zvyšku sa návrh správcu zamieta.
III. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila
správcovi JUDr. Martine Poláčkovej so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1691, časť priznanej paušálnej odmeny vo výške 726,21 eura, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 72/2015.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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. (§ 42 ods. 3, § 205 ods. 1
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V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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. (§ 42 ods. 3, § 205 ods. 1
O.s.p.). Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej možno odôvodniť len tým,
že
- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,
- účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,
- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
- sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,
- účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,
- rozhodoval vylúčený sudca,
- súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy,
- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie
rozhodujúcich skutočností,
- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli
uplatnené (dôkazy sa týkajú podmienok konania, vecnej
príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu, dôkazmi má byť preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za
následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej, odvolateľ
nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4, účastník konania bez svojej viny nemohol dôkazy označiť alebo predložiť
do rozhodnutia súdu prvého stupňa),
rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 205 ods. 2, § 205a ods. 1, § 221 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 3.5.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K010866
Spisová značka: 40K/36/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AUTOMAX s. r. o. v konkurze so
sídlom Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO 31 573 681, ktorého správcom je JUDr. Martina
Poláčková so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691, o návrhu správcu na
uloženie povinnosti poskytnúť súčinnosť, takto
rozhodol
I. Ing. Ján Bednárik, nar. 21.07.1961, bydliskom Podhorie 1526/134, 018 61 Beluša, konateľ úpadcu AUTOMAX s. r.
o. v konkurze so sídlom Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO 31 573 681 sa vyzýva, aby v lehote 7
dní od doručenia výzvy poskytol správcovi JUDr. Martine Poláčkovej so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01
Trenčín, značka správcu S1691, správcom požadovanú súčinnosť predložením nižšie uvedených dokladov, a to :
doplnený zoznam majetku podľa § 67 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov s úradne osvedčeným podpisom úpadcu na tomto zozname a vyhlásením, že všetky
uvedené údaje sú pravdivé a úplné (úpadca je zároveň povinný odovzdať všetky ďalšie doklady týkajúce sa majetku
podliehajúceho konkurzu),
denník účtovných operácií za roky 2012, 2013, 2014 a 2015, nadobúdacie doklady a kúpno-predajné
zmluvy k majetku podľa účtovnej evidencie (riadna účtovná závierka k 31.12.2014) v hodnote 1 565 233 eura,
fotodokumentáciu úpadcom uvedeného majetku zo dňa 03.09.2015 vrátane umeleckého predmetu
VELOREX 435 a ostatných položiek v doplnenom zozname majetku úpadcu,
zdokladovanie použitia finančných prostriedkov, ktoré predstavovali kúpnu cenu, ktorá mala byť
zaplatená úpadcovi na základe kúpno-predajných zmlúv uzatvorených dňa 14.03.2015 medzi úpadcom a
spoločnosťou AUTOMAX PLUS s. r. o. so sídlom Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 569 022,
listinné akcie Zdravie v hodnote 6 000 eur.
II. V prípade nesplnenia tejto povinnosti môže súd nariadiť predvedenie konateľa úpadcu za účelom podania
vysvetlenia alebo mu môže uložiť pokutu do výšky 165 000 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
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Okresný súd Trenčín dňa 3.5.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K010867
Spisová značka: 40K/36/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AUTOMAX s. r. o. v konkurze so
sídlom Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO 31 573 681, ktorého správcom je JUDr. Martina
Poláčková so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691, o návrhu správcu na
uloženie povinnosti poskytnúť súčinnosť, takto
rozhodol
I. Úpadca AUTOMAX s. r. o. v konkurze so sídlom Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO 31 573 681
sa vyzýva, aby v lehote 7 dní od doručenia výzvy poskytol správcovi JUDr. Martine Poláčkovej so sídlom kancelárie
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691, správcom požadovanú súčinnosť predložením nižšie
uvedených dokladov, a to :
doplnený zoznam majetku podľa § 67 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov s úradne osvedčeným podpisom úpadcu na tomto zozname a vyhlásením, že všetky
uvedené údaje sú pravdivé a úplné (úpadca je zároveň povinný odovzdať všetky ďalšie doklady týkajúce sa majetku
podliehajúceho konkurzu),
denník účtovných operácií za roky 2012, 2013, 2014 a 2015, nadobúdacie doklady a kúpno-predajné
zmluvy k majetku podľa účtovnej evidencie (riadna účtovná závierka k 31.12.2014) v hodnote 1 565 233 eura,
fotodokumentáciu úpadcom uvedeného majetku zo dňa 03.09.2015 vrátane umeleckého predmetu
VELOREX 435 a ostatných položiek v doplnenom zozname majetku úpadcu,
zdokladovanie použitia finančných prostriedkov, ktoré predstavovali kúpnu cenu, ktorá mala byť
zaplatená úpadcovi na základe kúpno-predajných zmlúv uzatvorených dňa 14.03.2015 medzi úpadcom a
spoločnosťou AUTOMAX PLUS s. r. o. so sídlom Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 569 022,
listinné akcie Zdravie v hodnote 6 000 eur.
II. V prípade nesplnenia tejto povinnosti môže súd nariadiť predvedenie konateľa úpadcu za účelom podania
vysvetlenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 3.5.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K010868
Spisová značka: 40K/17/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Maroš Michel, nar. 14.07.1979, bydliskom Mierové
námestie 31/31, 911 01 Trenčín, štátny občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Maroš
Michel, nar. 14.07.1979, bydliskom Mierové námestie 31/31, 911 01 Trenčín takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Maroš Michel, nar. 14.07.1979, bydliskom Mierové námestie 31/31, 911
01 Trenčín.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR 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
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a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté
konania
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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.
Okresný súd Trenčín dňa 4.5.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K010869
Spisová značka: 40K/32/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Eva Bandžuchová, nar. 23.12.1974,
bydliskom 28. októbra 1175/14, 911 01 Trenčín, ktorého správcom je JUDr. Zuzana Ondrejovičová so sídlom
kancelárie Čsl. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S1657, uznaného za malý, o žiadosti
správcu na poukázanie nevyplatenej časti preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala správcovi JUDr. Zuzane
Ondrejovičovej so sídlom kancelárie Čsl. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S1657,
nevyplatenú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 165,97 eura na účet
zriadený za účelom konkurzu, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod
položkou reg. D19 62/2015.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 4.5.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K010870
Spisová značka: 38K/30/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Bezák, nar. 24.06.1963,
bydliskom Školská 190/3, 956 33 Chynorany, uznaného za malý, ktorého správcom je Ing. Oľga Šabová so sídlom
kancelárie Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, značka správcu S1452, o návrhu správcu na odvolanie z funkcie správcu,
takto
rozhodol
I. Správca Ing. Oľga Šabová so sídlom kancelárie Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, značka správcu S1452 sa
odvoláva z funkcie správcu.
II. Súd zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle Okresného súdu Trenčín, Piaristická 27, Trenčín v
miestnosti č. 105 dňa 30.05.2016 o 10:00 hod.
Predmet rokovania schôdze veriteľov je nasledujúci:
1.
2.
3.

Otvorenie
Hlasovanie schôdze veriteľov o návrhu na nového správcu
Záver

Prezentácia veriteľov začne o 09,50 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.
III. Odvolanému správcovi sa až do ustanovenia nového správcu určuje vykonávať činnosti a s tým súvisiace
oprávnenia, týkajúce sa správy a ochrany majetku podliehajúceho konkurzu a činnosti a s tým súvisiace oprávnenia,
ktoré správcovi uloží vykonať veriteľský výbor na základe záväzného pokynu.
IV. Odvolaný správca je povinný bezodkladne, najneskôr do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
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schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.
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oprávnenia, týkajúce sa správy a ochrany majetku podliehajúceho konkurzu a činnosti a s tým súvisiace oprávnenia,
ktoré správcovi uloží vykonať veriteľský výbor na základe záväzného pokynu.
IV. Odvolaný správca je povinný bezodkladne, najneskôr do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
veriteľskému výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku
potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 4.5.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K010871
Spisová značka: 25K/13/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EUROKOREKT SK, s.r.o., Kapitulská
26, 917 01 Trnava, IČO: 35 826 240, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
14511/T, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., IČO: 36 865 265, so sídlom
kancelárie: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: EUROKOREKT SK, s.r.o., Kapitulská 26, 917 01 Trnava,
IČO: 35 826 240, pre nedostatok majetku.
II.
Súd n e p r i z n á v a správcovi I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., IČO: 36 865
265, so sídlom kancelárie: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, odmenu z výťažku.
III.
Súd p r i z n á v a správcovi I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., IČO: 36 865 265,
so sídlom kancelárie: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, náhradu hotových výdavkov vo výške 437,07 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.5.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K010872
Spisová značka: 25K/39/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: BESTA SK s.r.o., IČO: 46 392 807, Limbova 7, 917
00 Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 28355/T, o odmene a
výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd opravuje výrok č. I. uznesenia Okresného súdu Trnava č. k. 25K/39/2015-76 zo dňa 26.04.2016 tak, že má po
oprave správne znieť:
„I.
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Eve Kresl, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917
01 Trnava, odmenu vo výške 663,88 eura a daň z pridanej hodnoty vo výške 132,78 eur.
Súd opravuje výrok č. III. uznesenia Okresného súdu Trnava č.k. 25K/39/2015-76 zo dňa 26.04.2016 tak, že má po
oprave správne znieť:
„III. Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatiť správcovi sumu 796,66 eur z
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 1012015, a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia..“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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„I.
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Eve Kresl, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917
01 Trnava, odmenu vo výške 663,88 eura a daň z pridanej hodnoty vo výške 132,78 eur.
Súd opravuje
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oprave správne znieť:
„III. Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatiť správcovi sumu 796,66 eur z
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 1012015, a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia..“
Vo zvyšku zostáva citované uznesenie n e z m e n e n é .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, 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.
Proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny
úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za
rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak
odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo
justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202 O.s.p.), rozhodnutie sa podaním odvolania
zrušuje a opätovne rozhodne sudca (§ 374 ods. 4 O.s.p.).
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.5.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K010873
Spisová značka: 25K/23/2015
Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: J. L., N.. XX.XX.XXXX, P. XXX, v konaní o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: STAVIL, s.r.o., Povodská cesta 7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 229
920, na odvolanie navrhovateľa - veriteľa proti uzneseniu Okresného súdu Trnava č. k. 25K/23/2015-124 zo dňa
07.12.2015, takto
rozhodol
Odvolací súd odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Trnava č. k. 25K/23/2015-124 zo dňa 07.12.2015, p
otvrdzuje.
Dlžníkovi sa n e p r i z n á v a náhrada trov odvolacieho konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Krajský súd v Bratislave dňa 19.4.2016
JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu
K010874
Spisová značka: 25K/26/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: POPO, s.r.o., Rázusova 73, 920 01
Hlohovec, IČO: 36 222 119, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
10417/T,správcom majetku ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava,
o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd o d v o l á v a JUDr. Petra Ondreičku, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, z
funkcie správcu úpadcu: POPO, s.r.o., Rázusova 73, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 222 119.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie ( § 202 ods.3 písm.
a) O.s.p.).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.5.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K010875
Spisová značka: 36K/42/2015

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: First Montana Technology
s.r.o., so sídlom Naftárska 986, 908 45 Gbely, IČO: 45 912 271, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 28891/T, správcom majetku ktorého je JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie
Vajslova 11, 917 01 Trnava, o určenie, či sa na podanie, ktorým bola v konkurze uplatnená pohľadávka, prihliada ako
na prihlášku , takto
rozhodol
I.
Na podanie veriteľa Ferdinand Križánek, Smolenice 241, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 1
116,87 eur, sa ako na prihlášku neprihliada.
II.
Na podanie veriteľa TART, s.r.o., so sídlom Tehelná 7, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 320 412,
ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 111 888,10 eur, sa ako na prihlášku neprihliada.
III.
Na podanie veriteľa Ferdinand Šmida, Záhumenice 1650/51, Gbely, ktorým si uplatňuje pohľadávku v
sume 992,05 eur, sa ako na prihlášku neprihliada
IV.
Na podanie veriteľa Miroslav Čulen, Naftárska 987, Gbely, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 1
229,11 eur, sa ako na prihlášku neprihliada.
V.
Na podanie veriteľa Katarína Gučková, Štefánikova 1276, Gbely, ktorým si uplatňuje pohľadávku v
sume 129,90 eur, sa ako na prihlášku neprihliada.
VI.
Na podanie veriteľa Ľubomír Dolovacký, Kvadlova 259, Brodské, ktorým si uplatňuje pohľadávku v
sume 1 902,95 eur, sa ako na prihlášku neprihliada.
VII.
Na podanie veriteľa Mário Guček, Štefánikova 1276, Gbely, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 2
000,37 eur, sa ako na prihlášku neprihliada.
VIII.
Na podanie veriteľa MONTTECH s.r.o., so sídlom Majerová 36/35, Hažlín, IČO: 36 494 712, ktorým si
uplatňuje pohľadávky v sume 7 028,35 eur, sa ako na prihlášku neprihliada.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 4.5.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K010876
Spisová značka: 36K/17/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Obec Banka, so sídlom Topoľčianska cesta 23, 921 01
Banka, IČO: 35 594 233, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Eva Zachej, narodená 17.11.1964,
bytom Cesta J. Alexyho 5037/33, 921 01 Banka, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Súd v y z ý v a dlžníka: Eva Zachej, narodená 17.11.1964, bytom Cesta J. Alexyho 5037/33, 921 01 Banka,
aby sa v lehote 20 dní od doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a
zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť.
Súd v y z ý v a dlžníka: Eva Zachej, narodená 17.11.1964, bytom Cesta J. Alexyho 5037/33, 921 01 Banka,
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.
Súd v y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím
vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Súd dlžníka p o u č u j e, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
Súd p o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na
ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.5.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K010877
Spisová značka: 41K/11/2006
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: LEŠDEDAJ, s.r.o., Hlavná 13, Trnava, IČO:
31 386 628, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sro, vo vložke č. 1584/T, ex offo
vymazaný dňa 16.02.2007, o vrátenie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu, takto
rozhodol
I. Súd v r a c i a zložiteľovi preddavku, LEŠDEDAJ, s.r.o., Hlavná 13, Trnava, IČO: 31 386 628, nespotrebovanú
časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D14b 1806 vo výške
958,96 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
II. Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vrátiť zložiteľovi preddavku
LEŠDEDAJ, s.r.o.,
Hlavná 13, Trnava, IČO: 31 386 628, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu evidovaného pod pol. reg. D14b 1806 vo výške 958,96 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.5.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K010878
Spisová značka: 36K/13/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Kostelná, narodená 03.05.1990,
bytom 922 11 Prašník 264, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
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Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Katarína Kostelná, narodená 03.05.1990, bytom 922 11 Prašník
264.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 4.5.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K010879
Spisová značka: 36K/9/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Renáta Fogasová, narodená
23.08.1983, bytom Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda, správcom majetku ktorého je Mgr. Daniel
Poturnay, so sídlom kancelárie Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo, o žiadosti správcu o poukázanie
nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi: Mgr. Daniel Poturnay, so sídlom kancelárie Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo,
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR evidovaného pod pol. reg. D19 27/2016, a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie. Odvolaniu podanému
proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého
rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na
rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti
rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202 O.s.p.),
rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca (§ 374 ods. 4 O.s.p.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Z
odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej 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. V odvolaní sa má
ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 4.5.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K010880
Spisová značka: 36K/1/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Miroslav Terek, s miestom podnikania Gardom
356/3, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 247 105, právne zastúpeného: JUDr. Jánom Surmom, advokátom, Hlavná 122,
P.O.BOX 125, 080 01 Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok 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. 1060/T (predtým HANT BA DS, a.s., so sídlom Považské Podhradie
77, 017 04 Považská Bystrica), právne zastúpeného: BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária,
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, o návrhu na pristúpenie do konkurzného konania, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a navrhovateľa - veriteľa BIMPEX, s.r.o., so sídlom Budovateľská 63, 080 01 Prešov, IČO: 36
459 259, zast.:
Eva Ministerstvo
Petránováspravodlivosti
AdvokátskaSlovenskej
kancelária
s.r.o.,podľa
Puškinova
16,
080 01Z.Prešov,
aby v lehote
Vydáva
republiky
zákona č.
200/2011
z. o Obchodnom
vestníku10 dní od
doručenia tohto uznesenia
odstránil
vadyniektorých
svojho podania
doručeného
tunajšiemu
súdu dňa 19.04.2016, a to tak, že
a o zmene
a doplnení
zákonov na
svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
doloží pohľadávku v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
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Súd v y z ý v a navrhovateľa - veriteľa BIMPEX, s.r.o., so sídlom Budovateľská 63, 080 01 Prešov, IČO: 36
459 259, zast.: Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., Puškinova 16, 080 01 Prešov, aby v lehote 10 dní od
doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho podania doručeného tunajšiemu súdu dňa 19.04.2016, a to tak, že
doloží pohľadávku v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
·
písomným uznaním dlžníka s úradne overeným podpisom dlžníka,
·
vykonateľným rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého možno nariadiť výkon
rozhodnutia alebo vykonať exekúciu,
·
potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že navrhovateľ pohľadávku účtuje v účtovníctve v
súlade s účtovnými predpismi, a v prípade, že ide o pohľadávku nadobudnutú prevodom alebo prechodom, aj
potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že pohľadávka účtovaná v účtovníctve navrhovateľa má
doložený dôvod vzniku, ak podáva návrh voči právnickej osobe,
·
potvrdením Ministerstva financií Slovenskej republiky o existencii pohľadávky štátu z príspevku
poskytnutého dlžníkovi z prostriedkov Európskej únie, schváleného a účtovaného certifikačným orgánom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.5.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K010881
Spisová značka: 25K/40/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TECHNOLIVING, s.r.o., IČO: 31 619
321, Pekárska 11, 917 01 Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.
31537/T, správcom majetku ktorého je JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava, o
výmene správcu, takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, so sídlom kancelárie: Révová 7, 811 02
Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.5.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K010882
Spisová značka: 25K/40/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TECHNOLIVING, s.r.o., IČO: 31 619
321, Pekárska 11, 917 01 Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.
31537/T, správcom majetku ktorého je JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava, o
odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi JUDr. Erikovi Bilskému, so sídlom kancelárie Pekárska 11, Trnava,
paušálnu odmenu vo výške 6 638,78 EUR a daň z pridanej hodnoty vo výške
1 327,76 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.5.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
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K010883
Spisová značka: 25K/12/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Helena Ježová, nar. 07.12.1958, Elektrárenská
700, 922 42 Madunice, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Helena Ježová, nar. 07.12.1958, Elektrárenská 700, 922
42 Madunice.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Peter Sopko LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917
01 Trnava.
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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 súd
nepredkladá.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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 3.5.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K010884
Spisová značka: 36K/44/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Dubík, narodený 22.02.1947,
bytom Dlhá nad Váhom 40, 925 05 Šaľa, správcom ktorého je Ing. Lucia Sandtner, PhD., so sídlom kancelárie
Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka
nebola čo i len sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.5.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K010885
Spisová značka: 25K/13/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Šuták, nar. 27.02.1977, Piešťanská 508/122,
922 31 Sokolovce, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Ján Šuták, nar. 27.02.1977, Piešťanská 508/122,
922 31 Sokolovce.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom kancelárie: Podjavorinskej
37/1, 917 01 Trnava.
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.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 súd
nepredkladá.
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
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3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u 132
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).
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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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ods. 1 ZKR).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 3.5.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K010886
Spisová značka: 25K/8/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Natália Májková, nar. 03.07.1976, Sv.
Gorazda 3002/3, 905 01 Senica, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Natália Májková, nar. 03.07.1976, Sv. Gorazda
3002/3, 905 01 Senica.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79, 905 01
Senica.
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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 súd
nepredkladá.
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
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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
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 3.5.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
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K010887
Spisová značka: 3NcKR/7/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Svinčáková, nar. 14.9.1985, bytom 029 56
Zákamenné 518 o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I. Povoľuje oddlženie dlžníka: Zuzana Svinčáková, nar. 14.9.1985, bytom 029 56 Zákamenné 518.
II. Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie Plavisko 7, 034 01 Ružomberok.
III. Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať písomnému súhlasu
správcu, nasledovne:
- právne úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 300 eur alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 200 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník je povinný poskytnúť na konci každého skúšobného roka na uspokojenie svojich záväzkov správcovi sumu
1.200 eur.
V. Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom. Zároveň je správca povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú písomnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 3.5.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K010888
Spisová značka: 1K/20/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: KITTEN, s.r.o., Sv. Cyrila a Metoda
27, 038 61 Vrútky, IČO: 35 891 513, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 4.5.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K010889
Spisová značka: 1K/20/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi: KITTEN, s.r.o., Sv. Cyrila a
Metoda 27, 038 61 Vrútky, IČO: 35 891 513, v časti o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi: HMG Recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908,
odmenu vo výške 796,66 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 245,77 eur.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť predbežnému správcovi: HMG Recovery, k.s., Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908, odmenu vo výške 796,66 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 245,77
eur z preddavku zloženého na účet Okresného súdu Žilina dňa 14.12.2015, evidovaného pod položkou registra: 182,
rok: 2015, číslom účtovného dokladu: 35/12-15, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 4.5.2016
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K010890
Spisová značka: 1K/3/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: EUROMAXX, s.r.o., so sídlom
Podzávoz 302, 022 01 Čadca, IČO: 44 924 879, zastúpenému: JUDr. Ľubomírom Cisaríkom, advokátom so sídlom
Horná 1073, 022 01 Čadca, predbežným správcom ktorého je: JUDr. František Feník, so sídlom kancelárie:
Predmestská 1338/25, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Súd u k l a d á predbežnému správcovi povinnosť preskúmať, či si štatutárny orgán dlžníka splnil povinnosť podať
včas návrh na vyhlásenie konkurzu, a pri zisťovaní majetnosti dlžníka vychádzať aj z hodnoty prípadnej pohľadávky
zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 4.5.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K010891
Spisová značka: 31K/19/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Monika Lévárdyová, nar. 12.04.1969, bytom Šarkan 6,
943 42 Šarkan, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku: Monika Lévárdyová, nar. 12.04.1969, bytom Šarkan 6,
943 42 Šarkan, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Monika Lévárdyová, nar. 12.04.1969, bytom Šarkan 6,
943 42 Šarkan, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku: Monika Lévárdyová, nar. 12.04.1969, bytom Šarkan 6,
943 42 Šarkan, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníčku Monika Lévárdyová, nar. 12.04.1969, bytom Šarkan 6, 943 42 Šarkan.
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 2.5.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
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