Obchodný vestník 11/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2017

K000960
Spisová značka: 4R/2/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Branch Development, s.r.o., so sídlom Červeňova 9,
811 03 Bratislava, IČO: 35 953 691, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok dlžníka: Branch
Development, s.r.o., so sídlom Červeňova 9, 811 03 Bratislava, IČO: 35 953 691,
rozhodol
Súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka: Branch Development, s.r.o., so sídlom Červeňova 9, 811 03
Bratislava, IČO: 35 953 691, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 21.10.2015.
Súd končí reštrukturalizáciu dlžníka: Branch Development, s.r.o., so sídlom Červeňova 9, 811 03 Bratislava, IČO: 35
953 691.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K000961
Spisová značka: 6K/57/2015
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Daniel Lukáček, nar. 20.01.1995, bytom Veľké Leváre 820, 908
73 Veľké Leváre, občan SR, uznesením zo dňa 12.12.2016, č. k. 6K/57/2015-136, zrušil po splnení konečného
rozvrhu výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.01.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2017
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K000962
Spisová značka: 4K/72/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Čajkovič, nar. 04.09.1965, Záhradnícka 74,
821 08 Bratislava, právne. zast.: SHM PARTNERS s.r.o., Svätoplukova 2, 841 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Róbert Čajkovič, nar. 04.09.1965, Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Róbert Čajkovič, nar. 04.09.1965, Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava.
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
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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,
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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 Bratislava I dňa 10.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K000963
Spisová značka: 6K/26/2014
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: M.U.R. s. r. o., so sídlom Slaná Dolina 1219/27, 925 23 Jelka,
(predtým Majerníkova 1B, 841 05 Bratislava), IČO: 47 392 193, uznesením zo dňa 12.12.2016, č. k. 6K/26/2014-210,
zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 03.01.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2017
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K000964
Spisová značka: 6K/28/2015
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Roman Tóth, nar. 19.09.1967, bytom Kostolné 249, 916 13
Kostolné, občan SR, uznesením zo dňa 12.12.2016, č. k. 6K/28/2015-70, zrušil po splnení konečného rozvrhu
výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.01.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2017
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K000965
Spisová značka: 4K/68/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Jana Petrisková, nar. 20.05.1968, bytom
Račianska 114, 831 54 Bratislava, št. občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Jana
Petrisková, nar. 20.05.1968, bytom Račianska 114, 831 54 Bratislava, št. občan SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Jana Petrisková, nar. 20.05.1968, bytom Račianska 114, 831 54
Bratislava, št. občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Viera Kubicová, Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S272.
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).
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

2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa2dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
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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).
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
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 10.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K000966
Spisová značka: 6K/42/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Roman Hruška, nar. 27.06.1968,
bytom Slnečná 342, 908 73 Veľké Leváre, občan SR, správcom ktorého je Ing. Ladislav Szabó, so sídlom kancelárie
Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S 1205, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Ing. Ladislav Szabó, so sídlom kancelárie Pri starej prachárni 14, 831 04
Bratislava, zn. správcu: S 1205, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 663,88 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 11/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 17.01.2017
Súd priznáva správcovi: Ing. Ladislav Szabó, so sídlom kancelárie Pri starej prachárni 14, 831 04
Bratislava, zn. správcu: S 1205, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K000967
Spisová značka: 4K/62/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SLOVDAN, spol. s r.o., so sídlom Čečinová
16/A, 821 05 Bratislava, IČO: 31 673 601, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Festin, a.s., so
sídlom Plynárenská 7/A, 824 60 Bratislava, IČO: 35 700 165,
rozhodol
I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola
vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý
mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods.
1).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 11/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2017

Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K000968
Spisová značka: 6K/53/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Gabriel Zsóri, nar. 25.10.1972, bytom Lipová
2298/32, 900 28 Ivanka pri Dunaji, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Gabriel Zsóri, nar.
25.10.1972, bytom Lipová 2298/32, 900 28 Ivanka pri Dunaji
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1364, preddavok vo výške 663,88 Eur, vedený pod
položkou denníka D 19, pol. reg. 255/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K000969
Spisová značka: 6K/71/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: RED FIELD s.r.o., so sídlom Zvoleněves 44, 273 25
Kladno, Česká republika, IČO: 256 04 643, zastúpený: Peter Duman, bytom Mierová 60, 821 05 Bratislava, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SK Tabák, s.r.o., so sídlom Športová 20, 900 24 Veľký Biel, IČO: 35 844
639
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: SK Tabák, s.r.o., so sídlom Športová 20, 900 24 Veľký Biel, IČO: 35
844 639.
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 9.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 11/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2017

K000970
Spisová značka: 6K/63/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Skyhawk s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08
Bratislava, IČO: 36 207 390, právne zastúpený: PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o., so sídlom Kmeťova 24, 040
01 Košice, IČO: 36 860 930, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Skyhawk s.r.o., so sídlom
Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 36 207 390
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Skyhawk s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 36 207
390.
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 9.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K000971
Spisová značka: 2K/24/2016
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Mgr. Andrej Komora, nar. 18.07.1978, bytom Tranovského 55, 841 02
Bratislava právny zástupca: Nosko & Partners s.r.o., Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Roman Dobiaš, nar. 27.09.1961, bytom Škovránčia 2956/3, 811 06
Bratislava, právny zástupca: JUDr. Ján Ikrényi, so sídlom IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
súd nariadil pojednávanie
na deň:
13.02.2017
-------------------------------------------------

o 09:30

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 59

hod.

prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: Mgr. Andrej Komora, nar. 18.07.1978, bytom
Tranovského 55, 841 02 Bratislava právny zástupca: Nosko & Partners s.r.o., Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava

V Bratislave dňa: 09.01.2017
Katarína Bartalská
sudkyňa

JUDr.

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

Za správnosť vyhotovenia: B. Böhmová
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Obchodný vestník 11/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2017

V Bratislave dňa: 09.01.2017
Katarína Bartalská
sudkyňa

JUDr.

Za správnosť vyhotovenia: B. Böhmová

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

Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K000972
Spisová značka: 2K/24/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 2K/24/2016
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Mgr. Andrej Komora, nar. 18.07.1978, bytom Tranovského 55, 841 02
Bratislava právny zástupca: Nosko & Partners s.r.o., Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Roman Dobiaš, nar. 27.09.1961, bytom Škovránčia 2956/3, 811 06
Bratislava, právny zástupca: JUDr. Ján Ikrényi, so sídlom IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
nariaďuje pojednávanie
na deň 13.02.2017
o 09:30 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 59 prízemie
na ktoré sa predvoláva:
dlžník: Roman Dobiaš, nar. 27.09.1961, bytom Škovránčia 2956/3, 811 06 Bratislava, právny zástupca: JUDr. Ján
Ikrényi, so sídlom IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ich nemožno Vydáva
preukázať
inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
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Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach

dlžník: Roman Dobiaš, nar. 27.09.1961, bytom Škovránčia 2956/3, 811 06 Bratislava, právny zástupca: JUDr. Ján
Ikrényi, so sídlom IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Obchodný vestník 11/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 17.01.2017
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany
odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP)
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, dňa 09.01.2017

JUDr. Katarína Bartalská
sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia: B.Böhmová
e-mail: brigita.bohmova@justice.sk <mailto:lenka.hargasova@justice.sk>
telefón: 02/888 11 450
POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
--------------------------------------------------------------------------POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný (á) ..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ..................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) .....................................€, resp. má mesačný zárobok, z
ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. €.
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Ušlý zárobok za prácu
sa mua (jej)
zrazí
z jeho zákonov
(jej) mzdy
a o zmene
doplnení
niektorých
na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V..................................................... dňa ..................................................

Potvrdzujem, že predvolaný (á) ..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ..................................................................................................................................
má hodinovývestník
zárobok
(po zrážke poistného a dane
z príjmov)
.....................................€, resp.Deň
má vydania:
mesačný 17.01.2017
zárobok, z
Obchodný
11/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. €.
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy
V..................................................... dňa ..................................................
Pečiatka:

Podpis:

Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K000973
Spisová značka: 2K/95/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku:
2K/95/2016
vo veci
navrhovateľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27,
814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420
proti
dlžníkovi: BIC Trade s.r.o., so sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 36 639 842
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 14. marca 2017 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

Banská Bystrica 11. 01. 2017
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K000974
Spisová značka: 2K/95/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 2K/95/2016
vo veci
navrhovateľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27,
814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420
a ním označeného veriteľa: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová ulica 13,
974 04 Banská Bystrica
proti
dlžníkovi: BIC Trade s.r.o., so sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 36 639 842
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 14. marca 2017 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka BIC Trade s.r.o.,
so sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 36 639 842
a to:
veriteľa Daňový úrad Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Banská Bystrica 11. 01. 2017
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000975
Spisová značka: 2K/65/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Zlata Bálintová, nar. 14. 04.
1964, 981 01 Hnúšťa, Vansovej 703, správcom konkurznej podstaty ktorého je Licitor recovery k. s., so sídlom
kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Tajovského 3, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie
do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd p r i z n á v a Licitor recovery k. s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Tajovského 3, paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura a 20% DPH, t.j. 132,78 eura, spolu
796,66 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000976
Spisová značka: 2K/72/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Gabriela Fašková, nar. 05.
07. 1985, bytom Lučatín 165, 976 61 Lučatín, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Peter Škrabák, so
sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Petrovi Škrabákovi, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica,
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura a 20% DPH, t.j. 132,78
eura, spolu 796,66 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000977
Spisová značka: 2K/49/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SOVEREIGN BRAND
FOOD DISTRIBUTION s.r.o., so sídlom 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 33, IČO: 46 356 495, správcom
konkurznej podstaty ktorého
je JUDr. Vladimír Flíder, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Trhová 1, 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. Vladimírovi Flíderovi, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Trhová 1 paušálnu odmenu za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 6 638,78 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000978
Spisová značka: 30K/42/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: M - TECH partner s.r.o., so sídlom Vodárenská 28, 080 01 Prešov,
IČO: 31 728 251, zast. JUDr. Ján Surma, Hlavná 122, P.O. Box 125, 080 01 Prešov proti dlžníkovi: Michal Varga,
nar. 13.04.1985, bytom Kukučína 43/25, 071 01 Michalovce 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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rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto nedostatky
návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 22.12.2016:
riadne označil iného veriteľa dlžníka v zmysle ust. § 127 ods. 1 v spojitosti s § 133 ods. 2 zákona č
160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 30K/42/2016 vo vyššie stanovej
lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 9.1.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
K000979
Spisová značka: 30K/15/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K-Mont Slovakia, s.r.o., so sídlom 133
Bukovec 044 20, IČO: 44 740 590 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
V r a c i a úpadcovi k rukám správcu podstaty: JUDr. Viera Dobrovolská, so sídlom kancelárie Ul. Jána Kalinčiaka 6,
071 01 Michalovce, zn. správcu: S1035, nespotrebovanú časť preddavku v sume 865,15 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 865,15 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 02.05.2016 pod položkou denníka D19 - 93/2016 správcovi podstaty, JUDr.
Viera Dobrovolská, so sídlom kancelárie Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce, zn. správcu: S1035 k rukám
správcu do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 9.1.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
K000980
Spisová značka: 31K/54/2009
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Valéria Matuová,
narodená: 23.07.1964, bytom: Veľká Ida 141, 044 55 Veľká Ida, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol

Povoľuje sa oddlženie dlžníka: Valéria Matuová, narodená: 23.07.1964, bytom: Veľká Ida 141, 044 55 Veľká Ida.
Ustanovuje správcu: JUDr. Róbert Selvek, so sídlom kancelárie: Němcovej 30, 040 01 Košice, zn. správcu: S1524.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Určuje, že písomnémuasúhlasu
správcu
skúšobného
3 rokov
od právoplatnosti
tohto uznesenia budú
o zmene a
doplnenípočas
niektorých
zákonov na obdobia
svojom webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
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uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce
v peňažnom vyjadrení sumu 322 EUR, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 166

Obchodný vestník 11/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 17.01.2017
Povoľuje sa oddlženie dlžníka: Valéria Matuová, narodená: 23.07.1964, bytom: Veľká Ida 141, 044 55 Veľká Ida.
Ustanovuje správcu: JUDr. Róbert Selvek, so sídlom kancelárie: Němcovej 30, 040 01 Košice, zn. správcu: S1524.
Určuje, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia 3 rokov od právoplatnosti tohto uznesenia budú
podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce
v peňažnom vyjadrení sumu 322 EUR, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 166
EUR v jednom kalendárnom mesiaci;
odmietnutie daru, alebo dedičstva;
uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne
úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru;
založenie právnickej osoby ako aj všetky právne úkony týkajúce sa účasti v obchodných spoločnostiach
ako aj právnických osobách;
úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych, alebo dozorných orgánov obchodných spoločností a iných
právnických osôb.
Dlžník je povinný poskytnúť správcovi ku koncu prvého roka skúšobného obdobia sumu 2.509,- EUR na
uspokojenie záväzkov. Ak táto suma presiahne 30% jeho čistého príjmu, je povinný správcovi poskytnúť sumu
najviac vo výške 30% jeho čistého príjmu počas skúšobného roka. Ak táto suma bude predstavovať menej ako 30%
čistého príjmu dlžníka, je dlžník povinný správcovi poskytnúť sumu zodpovedajúcu 30% čistého príjmu počas
skúšobného roka. Sumu peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť správcovi na uspokojenie
záväzkov ku koncu druhého roka skúšobného obdobia určí súd samostatným uznesením bezodkladne po ukončení
prvého roka skúšobného obdobia.
Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom
počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 11.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K000981
Spisová značka: 31K/15/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: ZuziSan s.r.o., so sídlom: Kováčska 9,
040 01 Košice, IČO: 46 063 226, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Jana Závodská, so sídlom kancelárie: Alžbetina 3, 040 01 Košice,
značka správcu: S737.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 11.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K000982
Spisová značka: 31K/66/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Beáta Zobolová - KREDIT, s miestom
podnikania: Štítnická 29, 048 01 Rožňava, IČO: 10752960, proti dlžníkovi: J.P.-STAV spol. s r.o., so sídlom:
Šafárikova 125, 048 01 Rožňava, IČO: 36 183 792, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Beáta Zobolová - KREDIT, s miestom
podnikania: Štítnická 29, 048 01 Rožňava, IČO: 10752960, proti dlžníkovi: J.P.-STAV spol. s r.o., so sídlom:
Šafárikova 125, 048 01 Rožňava, IČO: 36 183 792, 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: J.P.-STAV spol. s r.o., so sídlom: Šafárikova
125, 048 01 Rožňava, IČO: 36 183 792.
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 11.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K000983
Spisová značka: 1K/37/2016
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23,
Bratislava 851 01, IČO: 31 361 081 právne zast. AK Mikolaj s. r. o., so sídlom Košická 56/5590, Bratislava 821 08,
IČO: 36 855 049, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: NUNY - TRANS s.r.o., so sídlom
Harangovská 361/82, Sečovská Polianka 094 14, IČO: 46 452 699 uznesením 1K/37/2016-77 zo dňa 05.12.2016
zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka NUNY - TRANS s.r.o., so sídlom Harangovská 361/82,
Sečovská Polianka 094 14, IČO: 46 452 699.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2016

Okresný súd Prešov dňa 11.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K000984
Spisová značka: 1K/65/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marek Závacký, nar.:
06.11.1977, bytom 090 24 Miková 47, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Babin, so sídlom kancelárie Hlavná 29,
080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením 1K/65/2012-169 zo dňa 30.11.2016 zrušil konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu: Marek Závacký, nar.: 06.11.1977, bytom 090 24 Miková 47 po splnení konečného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
rozvrhu výťažku.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2016
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marek Závacký, nar.:
06.11.1977, bytom 090 24 Miková 47, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Babin, so sídlom kancelárie Hlavná 29,
080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením 1K/65/2012-169 zo dňa 30.11.2016 zrušil konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu: Marek Závacký, nar.: 06.11.1977, bytom 090 24 Miková 47 po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2016

Okresný súd Prešov dňa 11.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K000985
Spisová značka: 40K/31/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AMARO, s. r. o. v
konkurze so sídlom Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 35 785 543, zast. advokátskou kanceláriou
LAW FIRM s. r. o. so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO 36 867 209, ktorého správcom je Ing. Katarína
Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o odvolaní Ing. Márie
Randusovej, nar. 30.05.1960, trvale bytom Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom proti uzneseniu
Okresného súdu Trenčín č. k. 40K/31/2016-192 zo dňa 02.12.2016, takto
rozhodol
Odvolateľka Ing. Mária Randusová, nar. 30.05.1960, trvale bytom Družstevná 291/51,
018 41 Dubnica nad Váhom sa vyzýva, aby v lehote 10 dní doplnila podanie doručené Okresnému súdu Trenčín dňa
19.12.2016 k sp. zn. 40K/31/2016 označené ako „Odvolanie“ nasledovne:
uveďte v akom rozsahu napádate predmetné rozhodnutie súdu,
uveďte čoho sa podaným odvolaním domáhate, t.j. uveďte ako navrhujete, aby vo veci rozhodol
odvolací súd (odvolací návrh).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 355 ods. 2, § 357 C.s.p.)
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom (§ 199 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov).
Okresný súd Trenčín dňa 10.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K000986
Spisová značka: 40K/31/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AMARO, s. r. o. v konkurze so sídlom
Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 35 785 543, zast. advokátskou kanceláriou LAW FIRM s. r. o.
so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO 36 867 209, ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom
kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o návrhu správcu na poukázanie preddavku takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Ing. Kataríne
Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, nevyplatený preddavok vo
výške 1 659,70 eura na účet úpadcu zriadený za účelom konkurzu, a to z preddavku zloženého úpadcu na účet
tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 66/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 10.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000987
Spisová značka: 40NcKR/23/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Topor, nar. 25.06.1978, trvale bytom 017 01
Považská Bystrica, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Peter Topor, nar. 25.06.1978, trvale bytom 017 01 Považská Bystrica.
II. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu Mgr. Bohuslav Gelatka so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017
01 Považská Bystrica, značka správcu S1582.
III. Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia podliehať
písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony 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 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník je p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného
roka poskytnúť správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 2.650,- eur; ak táto suma
presiahne 70 % čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné
prostriedky v sume najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
V. Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať
súdu všetky významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom.
VI. Správca je p o v i n n ý vždy na konci skúšobného roka podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníka počas uplynulého skúšobného roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 1.12.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K000988
Spisová značka: 22K/8/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Emília Butková, nar. 28.07.1975, bydliskom Prosné 57,
018 01 Udiča, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Emília Butková, nar. 28.07.1975, bydliskom
Prosné 57, 018 01 Udiča, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Emília Butková, nar. 28.07.1975, bydliskom Prosné 57, 018 01 Udiča.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Trenčín dňa 11.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K000989
Spisová značka: 40NcKR/16/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/16/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

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

na deň 07.02.2017 o 9:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 10.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K000990
Spisová značka: 25K/44/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Fonatech, spol. s r.o., IČO: 36 220 043,
Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
10206/T, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a dlžníka: Fonatech, spol. s r.o., IČO: 36 220 043, Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, 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: Fonatech, spol. s r.o., IČO: 36 220 043, Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, 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:
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 odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K000991
Spisová značka: 25K/44/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 25K/44/2016
PREDVOLANIE
Vo veci
žalobcu: Daňový úrad Trnava
žalovaného: Fonatech, spol. s r. o.
o vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 16. 02. 2017 o 08.30 hod.
na OKRESNÝ SÚD TRNAVA, Hlavná č. 49 v miestnosti č. dv.: 244 posch.: 1. poschodie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
JUDr. Dagmar Valocká
sudca
V Trnave dňa 11.1.2017
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Miroslava Spálová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K000992
Spisová značka: 25K/44/2016
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č.49, 917 83 Trnava (0338821 511 fax: 033/88 21 191
elektronická adresa : podatelnaOSTT@justice.sk
Váš list číslo Naše číslo
Vybavuje/(
25K/44/2016

Trnava
Mgr. Spálová 11.1.2017

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 25K/44/2016
VEC
Upovedomenie o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci 25K/44/2016 navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový
úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Fonatech, spol. s r.o.,
IČO: 36 220 043, Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka číslo: 10206/T, upovedomuje veriteľov označených v návrhu:
Veriteľ č. 1 :
Veriteľ č. 2 :

Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., IČO: 35937874
o termíne pojednávania, ktoré bolo nariadené na deň

16. 02. 2017 o 08.30 hod. , č. d. 244, 1. poschodie, budova Okresného súdu Trnava.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým
sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo
veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.

JUD
r. Dagmar Valocká
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Miroslava Spálová
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K000993
Spisová značka: 25K/47/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vanda Skácelová, nar. 30.1.1969, 919 61
Borová 56, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vanda Skácelová, nar. 30.1.1969, 919 61
Borová 56, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Vanda Skácelová, nar. 30.1.1969, 919 61 Borová
56.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K000994
Spisová značka: 3K/21/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01
Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KANTOREX, s.r.o., so sídlom Sučianska 9881/49A, 036
08 Martin, IČO: 36 389 234, takto
rozhodol
I. Ustanovuje dlžníkovi: KANTOREX, s.r.o., so sídlom Sučianska 9881/49A, 036 08 Martin, IČO: 36 389 234,
predbežného správcu: JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom kancelárie M. Rázusa 14, 010 01 Žilina.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za
nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a
predkladať súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom záverečnú
správu o zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto
uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre
posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 10.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K000995
Spisová značka: 5K/15/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: BH-STAV, s.r.o., so sídlom: Do
poľa 305, 013 22 Rosina, IČO: 36 393 304, na návrh navrhovateľa - veriteľa: Envis Žilina, s. r. o., so sídlom: Štrková
4, 010 01 Žilina, IČO: 36821985, právne zastúpený advokátom: JUDr. Martin Masný, Vojtecha Tvrdého 819/1, 010 01
Žilina, IČO: 50002767, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Ustanovuje dlžníkovi: BH-STAV, s.r.o., so sídlom: Do poľa 305, 013 22 Rosina, IČO: 36 393 304, predbežného
správcu: Mgr. Marína Gallová, so sídlom kancelárie: Jilemnického 30, 036 01 Martin.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za
nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a
predkladať súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, a to do 10 dní, do 20
dní a do 30 dní od ustanovenia do funkcie, pričom záverečnú správu o zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka
je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby
táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
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Konkurzy
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Deň vydania: 17.01.2017

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.

Okresný súd Žilina dňa 10.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K000996
Spisová značka: 2K/19/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Jablonovský, nar.
21.01.1983, bytom Eduarda Nécseya 3166/1, 010 01 Žilina, ktorého správcom je: Mgr. Marína Gallová, so sídlom
kancelárie: Jilemnického 30, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného
speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka vrátane
fotokópii výpisov z účtov.
Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu vždy predložiť správu v prípade, že má v úmysle uzatvoriť
zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov
úpadcu a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu
minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola
zmluvná strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením
zmluvy.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť zoznam pohľadávok proti podstate zostavený podľa § 96 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. do 5 dní od jeho zostavenia, ako aj návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred
jeho predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky
zákonné náležitosti a prílohy, pričom musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 11.1.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
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K000997
Spisová značka: 2K/19/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Jablonovský, nar.
21.01.1983, bytom Eduarda Nécseya 3166/1, 010 01 Žilina, ktorého správcom je: Mgr. Marína Gallová, so sídlom
kancelárie: Jilemnického 30, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 663,88 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina
dňa 13.10.2016 a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 149 rok
2016, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 11.1.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K000998
Spisová značka: 2K/25/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01
Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Roman Porubský, nar. 6.01.1975, trvale bytom Západ
1139/44, 028 01 Trstená, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Roman Porubský, nar. 6.01.1975, trvale bytom Západ 1139/44, 028 01
Trstená.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina dňa 11.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K000999
Spisová značka: 5K/1/2016
Okresný súd Žilina zverejňuje rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici:
43CoKR/26/2016-111
IČS: 5116200101
Uznesenie
Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry
Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. v právnej veci konkurzného
konania voči dlžníkovi ENERGO CONTROLS ENERGIE, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Závodského 49, 010 04 Žilina,
IČO: 36 399 442 v mene ktorého koná likvidátor JUDr. Mária Kostolná, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01
Žilina, o odvolaní Ing. Jany Brončekovej a Ing. Petra Tichého proti rozhodnutiu Okresného súdu Žilina č.k. 5K/1/201698 zo dňa 18. júla 2016 takto
rozhodol:
Rozhodnutie Okresného súdu Žilina č.k. 5K/1/2016-98 zo dňa 18. júla 2016 p o t v r d z u j e .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).
Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na
súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia
opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
V Banskej Bystrici 15. decembra 2016

JUDr. Drahomíra Dibdiaková
predsedníčka senátu
JUDr. Eva Kmeťová
členka senátu
JUDr. Mária Jamrišková, PhD.
členka senátu
Okresný súd Žilina dňa 11.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Fabiankovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tŕnistá 2002/10, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.1.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2
ZKR za obdobie mesiacov
- septemer 2016 až november 2016 v sume 157,30 eur

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K001001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Andrea Oslanecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 449/26, 943 01 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.2.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/65/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/65/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2
ZKR za obdobie mesiacov
- november 2016 v sume 68,12 eur

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K001002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Birošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerešňová 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2016 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/15/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZÁPISNICA
zo zasadnutia zástupcu veriteľov a správcu majetku úpadcu Eva Birošová,
ktoré sa uskutočnilo dňa 12.1.2017 o 09:00 hod. v sídle zástupcu veriteľov v Prešove
Sp.zn.: 2K/15/2016
Značka správcu: S1794
Značka správcovského spisu: 2K/15/2016 S1794
Úpadca: Eva Birošová, nar. 30.11.1956, bytom Čerešňová 5, 080 01 Prešov
Správca: Mgr. Peter Žoldoš, správca
Značka správcu: S1794
Súd vedúci konanie: Okresný súd Prešov
Spisová značka: 2K/15/2016 S1794
Prítomný zástupca veriteľov: Mesto Prešov
Program zasadnutia zástupcu veriteľov:
1) Otvorenie
2) Hlasovanie o žiadostiach správcu o uložení záväzných pokynov
3) Záver
1) Otvorenie
Správca privítal prítomného zástupcu veriteľov na dnešnom zasadnutí a oboznámil ho s programom tohto
zasadnutia.
2) Hlasovanie o žiadostiach správcu o uložení záväzných pokynov
Správca predložil zástupcovi veriteľov žiadosti o uloženie záväzných pokynov na speňaženie majetku úpadcu
zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty. Správca požiadal zástupcu veriteľov o uloženie záväzného pokynu
v nasledovnom znení, keďže došlo k ukončeniu ponukového konania na speňaženie súpisovej zložky č. 4,
zaradenej do všeobecnej podstaty.
V lehote na predkladanie ponúk boli správcovi doručené ponuky dvoch záujemcov, pričom tieto boli zástupcovi
veriteľov predložené na posúdenie. Z predložených ponúk vyplýva, že najvyššiu ponuku predložil záujemca Marko
Vozárik s ponúkanou kúpnou cenou 950,00 EUR. Správca a zástupca veriteľov konštatujú, že ide o ponuku, ktorá
spĺňa všetky náležitosti a je zároveň ponukou s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.
Vzhľadom na uvedené dal správca hlasovať o uložení záväzného pokynu v nasledovnom znení:
Záväzný pokyn č. 1: „Zástupca veriteľov ako príslušný orgán, v súlade s ustanovením § 82 ods. 2 písm. a)
v spojení s ustanovením § 84 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v konkurze vyhlásenom na
majetok úpadcu Eva Birošová, nar. 30.11.1956, bytom Čerešňová 5, 080 01 Prešov, týmto ukladá správcovi
majetku úpadcu záväzný pokyn na predaj súpisovej zložky majetku: Motorové vozidlo PEUGEOT 206, 1.1 E; VIN:
VF32AHFXF41323690; EČV: PO900AN, zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty (súpisová zložka č. 4), a to
uzavretím kúpnej zmluvy so záujemcom Marko Vozárik, nar. ***********, bytom ********************, a to za kúpnu
cenu vo výške 950,00 EUR.“
Hlasovanie zástupcu veriteľov:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za: Mesto Prešov, v zastúpení JUDr. Kohútová, na základe poverenia
Proti:
Zdržal sa:
Následne správca požiadal zástupcu veriteľov o uloženie záväzného pokynu v nasledovnom znení, keďže došlo
k ukončeniu ponukového konania na speňaženie súpisovej zložky č. 4, zaradenej do všeobecnej podstaty.
V lehote na predkladanie ponúk boli správcovi doručené ponuky dvoch záujemcov, pričom tieto boli zástupcovi
veriteľov predložené na posúdenie. Z predložených ponúk vyplýva, že najvyššiu ponuku predložil záujemca Daniel
Kos s ponúkanou kúpnou cenou 210,00 EUR. Správca a zástupca veriteľov konštatujú, že ide o ponuku, ktorá spĺňa
všetky náležitosti a je zároveň ponukou s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.
Vzhľadom na uvedené dal správca hlasovať o uložení záväzného pokynu v nasledovnom znení:
Záväzný pokyn č. 2: „Zástupca veriteľov ako príslušný orgán, v súlade s ustanovením § 82 ods. 2 písm. a)
v spojení s ustanovením § 84 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v konkurze vyhlásenom na
majetok úpadcu Eva Birošová, nar. 30.11.1956, bytom Čerešňová 5, 080 01 Prešov, týmto ukladá správcovi
majetku úpadcu záväzný pokyn na predaj súpisovej zložky majetku: nákladný JSU – P – 600 – V; VIN:
U5RV06001TR000040/1996; EČV: PO500YD, zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty, a to uzavretím kúpnej
zmluvy so záujemcom Daniel Kos, nar. ****************, bytom *********************, a to za kúpnu cenu vo výške
210,00 EUR.“
Hlasovanie zástupcu veriteľov:
Za: Mesto Prešov, v zastúpení JUDr. Kohútová, na základe poverenia
Proti:
Zdržal sa:
3) Záver
Nakoľko bol program tohto zasadnutia správcu a zástupcu veriteľov vyčerpaný, zástupca veriteľov nemá žiadne iné
návrhy, nevznáša žiadne námietky voči priebehu stretnutia ani námietky voči zneniu zápisnice alebo prijatým
uzneseniam, správca poďakoval prítomnému zástupcovi veriteľov za účasť a toto zasadnutie o 10:00 hod. ukončil.
Zástupca veriteľov požiadal o doručenie tejto zápisnice súdu prostredníctvom správcu.
V Prešove dňa 12.1.2017

________________________
Mesto Prešov, v zastúpení JUDr. Mária Kohútová

_______________________
Mgr. Peter Žoldoš, správca

K001003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Trníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pažiť 103, 958 03 Pažiť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1959
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/27/2015Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/27/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov podľa ustanovenia § 101 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

JUDr. Karol Porubčin, správca úpadcu Marta Trníková, nar. 29.09.1959, bydlisko 958 03 Pažiť 103, občan SR,
týmto v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR) zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov.
Správca súčasne určuje zástupcovi veriteľov na jeho schválenie lehotu 20 dní odo dňa jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku. Ak zástupca veriteľov v lehote určenej správcom neuplatní proti návrhu konečného rozvrhu
výťažku odôvodnené námietky alebo návrh konečného rozvrhu výťažku v tejto lehote neschváli, návrh konečného
rozvrhu výťažku bude predložený na schválenie súdu.
Nakoľko nebol ani opakovane zvolený zástupca veriteľov, tak v zmysle § 37 ZoKR jeho pôsobnosť až do zvolenia
zástupcu veriteľov jeho pôsobnosť vykonáva súd.
Celková suma výťažku
Celková suma pohľadávok proti podstate
Celková suma výťažku na rozdelenie

755,03 €
68,41 €
686,62 €

Poučenie:
V zmysle § 50 ods. 3 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZoKR,
nezabezpečení veritelia môžu do návrhu rozvrhu nahliadnuť v kancelárii správcu v súlade s oznámením správcu
podľa § 85 ods. 2 ZoKR publikovaným v Obchodnom vestníku OV č. 216/2013 zo dňa 08.11.2013, teda
v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. – do 12.00 hod. a od. 13.00 hod. – do 15.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie
do spisu možno podávať písomne na adrese sídla správcu, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica,
elektronickou poštou na adrese porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky na č. 0903 475 596.
Nezabezpečení veritelia môžu v lehote 20 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku požiadať
zástupcu veriteľov, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky.
Po schválení zástupcom veriteľov, resp. súdom, správca bezodkladne uspokojí pohľadávky uvedené v konečnom
rozvrhu výťažku, za tým účelom preto prosím o zaslanie informácie o bankovom spojení za predpokladu, že nebolo
uvedené v prihláške Vašich pohľadávok v tomto konkurznom konaní alebo ste ho neuviedli alebo došlo k jeho
zmene.

JUDr. Karol Porubčin

K001004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Peter Hlísta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 258, 916 16 Krajné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbaňová
Sídlo správcu:
Komenského 673/49, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38K/51/2016 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
38K/51/2016
Iné zverejnenie

Z Á P I S N I C A (oprava chýb v písaní) , č.k. 38K/51/2016, z prvej schôdze veriteľov úpadcu Peter Hlísta, nar.
12.11.1977, Hrachovište 258, 916 16 Krajné, konanej dňa 05. 01. 2017, o 10,00 hod v kancelárií správcu
Komenského 673/49, 020 01 Púchov
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba jedného zástupcu veriteľov
Rozhodovanie podľa ust. § 36 ZoKR o výmene správcu
Záver

Predseda schôdze: JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Prítomní veritelia – viď príloha prezenčná listina - veritelia prihlásených zistených pohľadávok:
·

·

Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140, Michalská 18, 815 63 Bratislava, v zastúpení Mgr.
Martina Labancová, zamestnanec Banky, na základe Poverenia č. 106/2016/SR zo dňa 21.10.2016. Veriteľ
zistenej zabezpečenej pohľadávky s počtom hlasov prítomného zabezpečeného veriteľa: 61 619 Hlasov,
pre účely hlasovania o jednom zástupcovi veriteľov počet hlasov: 0
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, SR,
v zastúpení Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., krajská pobočka Trenčín, Partizánska 2315, 911 01
Trenčín, v zastúpení JUDr. Mária Veselá, na základe poverenia zo dňa 24.05.2016. Veriteľ zistenej
nezabezpečenej pohľadávky s počtom hlasov prítomného nezabezpečeného veriteľa: 7 775 Hlasov.
1. Správca otvoril prvú schôdzu veriteľov úpadcu Peter Hlísta v konkurze a privítal prítomných
veriteľov. Konštatoval, že schôdza veriteľov je uznašaniaschopná, vzhľadom na to, že je prítomný
aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ,
ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená. Na schôdzi sú prítomní dvaja
veritelia, ktorých pohľadávky sú v čase konania schôdze zistené. Celkový počet hlasov prítomných
veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať je 69 394 hlasov, z toho je 61 619 hlasov prítomného
zabezpečeného veriteľa..
2. Správca prítomných veriteľov oboznámil s ich právami v súlade s ustanovením § 35 zákona č.
7/2005 Z.z., Zákon o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení. Správca predniesol prítomným
veriteľom správu o činnosti správcu do konania I. schôdze veriteľov. Postupne ich oboznámil
s vykonanými úkonmi: zverejnenie výzvy na prihlasovanie pohľadávok v súlade s Nariadením Rady
(ES), zverejnením Oznamu o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu, zverejnenie čísla účtu pre
účely zloženia kaucie, vyhotovenie konečného zoznamu zistených pohľadávok, zverejnenie Oznamu
o konaní schôdze veriteľov, vyhotovenie súpisu majetku oddelenej podstaty a vyhotovenie súpisu
všeobecnej podstaty a následne zverejnenie súpisov v Obchodnom vestníku. Správca informoval
prítomných veriteľov o tom, že úpadca sa ustanovil dňa 13.12.2016 do kancelárie správcu a poskytol
základné informácie.
Prítomní veritelia zobrali správu na vedomie.
3. Voľba jedného zástupcu veriteľov. Správca prítomných veriteľov oboznámil s ich právami
v súlade s ustanovením § 107, zákona č. 7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácií v platnom
znení. Správca navrhol za zástupcu veriteľov Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a.s., veriteľa
s najväčším počtom hlasov prítomného nezabezpečeného veriteľa. O zástupcovi veriteľov dal hlasovať:
Hlasovanie: Za: 7 775 hlasov, čo predstavuje 100 %, Proti: 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov.
UZNESENIE č. 1: Schôdza veriteľov zvolila jedného zástupcu veriteľov a to Všeobecnú zdravotnú
poisťovňu a.s. Zástupca bol zvolený počtom hlasov: 7 775 hlasov, čo predstavuje 100 % hlasov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poisťovňu a.s. Zástupca bol zvolený počtom hlasov: 7 775 hlasov, čo predstavuje 100 % hlasov
prítomných nezabezpečených veriteľov, oprávnených na schôdzi hlasovať o jednom zástupcovi
veriteľov.
4. Rozhodovanie podľa ustanovenia § 36 ZoKR. Správca oboznámil prítomných veriteľov, že do
pôsobnosti prvej schôdze veriteľov patrí rozhodovanie o výmene správcu. O výmene správcu sa
rozhoduje vždy na prvej schôdzi veriteľov. Správca vyzval prítomných veriteľov oprávnených na
schôdzi veriteľov hlasovať, aby navrhli do funkcie nového správcu jednu osobu zo „zoznamu správcov“.
Správca postupne jednotlivo vyzval prítomných veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať na
predkladanie návrhu na správcu. Veriteľ Československá obchodná banka a.s. navrhla za nového
správcu p. Mgr. Marek Piršel, značka správcu: S 1670, Kopčianska 10, 851 01 Bratislava. O návrhu
nového správcu sa hlasovalo takto: Hlasovanie: Za: 61 619 hlasov veriteľa Československá obchodná
banka, a.s., čo predstavuje 87,38 %, hlasov prítomných veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať.
Proti: 0 hlasov, Zdržal sa hlasovania: 7 775 hlasov veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., čo
predstavuje 12,62 % hlasov prítomných veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať
UZNESENIE č. 2
Schôdza veriteľov úpadcu Peter Hlísta, schválila nového správcu a to Mgr. Marek Piršel, značka
správcu S1670. Nový správca bol zvolený s počtom hlasov 61 619 hlasov čo predstavuje 87,38 %
z celkového počtu hlasov prítomných veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať.
5. Záver. Správca vyzval prítomných veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať, aby
uplatnili do zápisnice svoje pripomienky, návrhy, námietky. Oboznámil veriteľov o tom, že každý veriteľ
oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať sa môže do piatich dní od skončenia schôdze veriteľov
domáhať, aby súd zrušil uznesenie schôdze veriteľov, ak uplatnil na schôdzi veriteľov do zápisnice
odôvodnená námietku rozporu prijatého uznesenia so zákonom, uznesenie možno napadnúť len
dôvodmi uvedenými v námietke. Nikto z prítomných veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov
hlasovať neuplatnil do zápisnice odôvodnenú námietku. Správca poďakoval prítomným za účasť
a schôdzu veriteľov ukončil. Správca ukončil prvú schôdzu veriteľov o 10,16 hod. V Púchove, 05. 01.
2017. Zapísal: JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca
Prílohy: prezenčná listina, iné (poverenia, splnomocnenia)

K001005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BW a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovo Rakovo, 038 42 Príbovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 753 706
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3R/1/2014/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3R/1/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Michal Brož, správca so sídlom kancelárie A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok ako správca konkurznej
podstaty úpadcu BW a.s., IČO: 35 753 706, Rakovo, 038 42 Príbovce, konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde v Žiline č.k.: 3R/1/2014, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.1.2017 bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená
správcovi nasledovná prihláška pohľadávky:
Pohľadávka č. 1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ: Slovenská republika- Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, 010 01 Žilina
Dátum zápisu pohľadávky: 12.1.2017
Špecifikácia pohľadávky: Pohľadávka v celkovej výške 60,00€ pozostávajúca z istiny vo výške 60,00€.

V Ružomberku, dňa 12.1.2017
JUDr. Michal Brož, správca

K001006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomíra Chovanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 1. mája 1169/10, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2016 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por.č.

6.

Súpisová
hodnota
EUR

Názov, popis súpisovej zložky
majetku
Príjmy úpadcu za mesiace
október – december 2016
podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou

Vo Zvolene, 10.01.2017.

185,40

Právny dôvod
Poznámka
zapísania
§ 67 ods. 1
písm. b/ ZKR

JUDr. Viera Cibulová, správca

K001007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kučák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valča 571, 038 35 Valča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.7.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/22/2016/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/22/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre veriteľov úpadcu, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch EU ako v Slovenskej republike.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Jozef Kučák, nar.:
12.7.1968, 038 35 Valča č. 571 (ďalej len „úpadca") Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp.
zn. 4K/22/2016 zo dňa 22.12.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of
the bankrupt: : Jozef Kučák, nar.: 12.7.1968, 038 35 Valča č. 571 (hereinafter only „the Bankrupt") our duty is to
inform you that with the resolution of the District Court in Žilina, No. 4K/22/2016 dated 22th december 2016
bankruptcy was declared on the Bankrupt's estate.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 30.12.2016 uverejnením v OV 250/2016
The
bankruptcy
was
declared
on
30th
december
2016
(https://portal.iustice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx).

publication

in

OV

250/2016

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Michal
Brož, A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina,
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, k sp. zn. 4K/22/2016.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address JUDr. Michal Brož, A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok,
Slovak Republic and one copy in the District Court Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the
No. 4K/22/2016.
V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor and
of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt's general
estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special registration form.
The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 BRA).
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 vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is
tied. The claim has to be registered in the Euro currency.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If a creditor delivers the application to the trustee later, the application is taken into account, but creditor cannot
exercise voting and other rights associated with the presented claim. The right on a proportional satisfaction of the
creditor is not affected; but he can be satisfied only from the proceeds included in the schedule of a general
substance, which intention to set up was announced in the Commercial Journal after the delivery of the application
to the trustee. The trustee publishes registration of such claims in the list of claims in Commercial Journal stating the
creditor and the registered amount (§ 28, section 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also the
security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to
exist (§ 28, section 4 BRA).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
Future claims or claim, which establishment is conditional upon conditions (hereinafter referred to as "contingent
claim"), can be applied by the application; conditional creditor is entitled to apply rights associated with the
contingent claim only when he proves the emergence of contingent claims to the trustee (§ 28, section 5 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation period and
termination of the right as exercising the right at court (§ 28, section 6 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings, if
the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied only in
the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization of property, which ensure his claim, however
the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim probably to be satisfied
from the property by which it is secured (§ 28, section 7 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). If such creditor will not register his secured claim in the basic filing period, his security
right is disregarded from bankruptcy proceedings, however he has the right to receive a part from enriched
substance as a result of not registered secured claim and such right may be exercised against the substance as a
claim against substance which is being satisfied after satisfaction of all other claims against this substance (§ 28,
section 8 BRA).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. (§ 29 ods. 6, 7, 8 ZKR).
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic, a representative with
an address or a seat in the Slovak Republic has to be nominate and in writing notify the trustee. In case a
non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be beaded. (§ 29, section 6,
7, 8 BRA).
V Ružomberku dňa 12.1.2017
JUDr. Michal Brož, správca

K001008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Jaroslav Čižmárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažeja Bullu 4839/2, 036 08 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2016 S 1184
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
1K 2/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Zrážka zo mzdy vykonaná zamestnávateľom za 12/2016-§ 72, ods. 2 ZKR
Súpisová hodnota: 529,35 EUr
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Ing. Štefan Straka, správca

K001009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tímea Bekeová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palatínová 2742/59, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27 K/10/2016 S 1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/10/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť v zmysle § 72 ods 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou.
Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac august

2016

Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac september 2016
Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac október

2016

Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac január

2017

229,53 Eur
224,36 Eur
542,26 Eur
67,-

Eur

Ing. Mária Budniková, správca

K001010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puha Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 150/73, 930 02 Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1979
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/41/2016 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/41/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

ZMENA TERMÍNU
JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu- Richard Puha, nar.: 12.02.1979, trvale bytom Hlavná ulica 150/73, 930 02
Vieska, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25K/41/2016, týmto v zmysle
ust. § 34 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych
predpisov, ďalej len „ZKR“) zvoláva 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 27.02.2017 o 14:00 hod.
v sídle kancelárie správcu na ul. Štúrova 42, 927 01 Šaľa.
Programom schôdze veriteľov:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze veriteľov, kontrola uznášaniaschopnosti,
Správa o činnosti správcu,
Voľba zástupcu veriteľov,
Rozhodnutie o výmene správcu v zmysle ust. § 36 ods. 1 ZKR,
Záver.

Pri prezentácii veriteľov je každý veriteľ povinný sa preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby sa preukážu
výpisom z obchodného registra nie starším ako 5 dní pred konaním schôdze veriteľov. V prípade, ak sa veriteľ
nechá na schôdzi veriteľov zastupovať inou osobou, splnomocnenec predloží plnomocenstvo alebo poverenie na
zastupovanie a doklad totožnosti.
JUDr. TIbor Timár, správa
úpadcu Richard Puha

K001011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NOVÝ OBZOR s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domovina 425, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 702 617
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/35/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/35/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Iné zverejnenie
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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Oprava údajov zverejnených v Obchodnom vestníku č. 238/2016 vydanom dňa 13.12.2016 pod K028147
v časti Konkurzy a reštrukturalizácie.

Zverejnený údaj:

Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba veriteľského výboru,
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR),
5. Záver.

Oprava:

Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba veriteľského výboru (voľba zástupcu veriteľov v prípade uznania konkurzu za malý),
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR),
5. Záver.

K001012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Štefáni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1109/27, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Šoltésovej 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31 K /53/2016 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31 K /53/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska č. 21,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska č. 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005, ktorého prihláška (na celkovú sumu 66,38 EUR) bola doručená správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty dňa 12.01.2017. Deň zápisu 12.01.2017.
Košice, 12.01.2017
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K001013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kochanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1972
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/69/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/69/2016
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46570675, správca konkurznej podstaty
úpadcu Monika Kochanová, nar. 21.09.1972, bytom Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec týmto podľa § 40 ods. 1
písm. b) Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje preradenie súpisovej zložky
majetku zo všeobecnej podstaty, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 232/2016 dňa 05.12.2016 do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Spoločenstvo bytového domu K, k1, L, M, Kolonáda 20, 984 01
Lučenec, IČO: 42004730, por. č. zabezpečenej pohľadávky 4, a to:

BYT

P.č. Popis

1.

Ulica,
orientačné
Podiel
na
spoločných
číslo,
vchod, častiach/spoločných
LV
číslo
bytu, priestoroch/spoločnom
č.
číslo
príslušenstve/na pozemku
poschodia

Byt č. 6 na 1. poschodí
bytového domu; jedná Kolonáda 4833,
sa o dvojizbový byt, vchod č. 20
5824/123044
kuchyňa
spojená byt č. 6,
s izbou, pôvodné okná, 1. poschodie
murované jadro.

Štát,
Obec,
Kat.
územie

Súpisné
Celková
Spoluvlastnícky
číslo/parcelné
hodnota
podiel
číslo
majetku €

4833
SR,
1888/3
8580 Lučenec, 1894/3
Lučenec 1894/4
1894/5

1/1 v BSM

25.000

Sporný zápis: K vyššie uvedenej súpisovej zložke majetku (por. č. 1) sa zapisuje sporná poznámka zápisu
z dôvodu, že zapísaný majetok je predmetom nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Sporný
zápis svedčí v prospech osoby Ján Kochan, nar. 18.08.1974, bytom Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec.
Deň sporného zápisu: 30.11.2016

Advisors k.s., správca konkurznej podstaty

K001014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNISTAV HSV spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná Poruba 134, 031 04 Veterná Poruba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 172 669
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. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K30/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/30/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Eva Plichtová, PhD.,so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, správca konkurznej
podstaty úpadcu: UNISTAV HSV spol.s.r.o.,so sídlom Veterná Poruba 134, 031 04 Veterná Poruba, IČO: 36172669,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod spis. zn. 2K/30/2013, týmto v zmysle § 28 ods. 3 ZKR
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška nezabezpečenej
pohľadávky veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, ktorý si prihlásil pohľadávku v celkovej sume
236,06 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
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.
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.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350.-Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Eva Plichtová,
PhD., správca

K001015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Kovácsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorove Kosihy 9, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/49/2012 S 1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/49/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu týmto v súlade s ust. § 81 ods 2 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení zverejňuje vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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znení zverejňuje vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 5 zo dňa 09.01.2015.
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:

27.12.2016
Súhlas zástupcu veriteľov na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty z toho
dôvodu, že majetok nie je možné speňažiť.

Podľa § 81 ods 5 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, majetok vylúčený zo súpisu,
o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku neprejaví záujem žiaden z veriteľov, prestáva
podliehať konkurzu.
Ing. Mária Budniková - správca

K001016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Binka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie Rimavy 446, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/94/2016 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/94/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Vladimír Binka, nar. 19.04.1949, bytom Nábrežie Rimavy
446, 981 01 Hnúšťa týmto oznamuje, že do správcovského spisu č.k. 2K/94/2016 S1157 je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica, a to v úradných hodinách počas
pracovných dní od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.00 do 14.30 hod. Žiadosť o termín k nahliadnutiu do správcovského
spisu je možné dohodnúť si na tel.: 048/41 54 184 alebo na email adrese : rybarikova@1uctovna.sk.
Ing. Jozef Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 12.01.2017

K001017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Vágner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pohronský Bukovec 19, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1956
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Ján Vágner Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Pohronský Bukovec 19, 976 62 Brusno IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 27.07.1956 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01
Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sp. zn. správcu: 2K/11/2016 S 1433
k sp. zn.: 2K/11/2016

Druh podania: Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Ján Vágner, nar. 27.07.1956, bytom Pohronský Bukovec 19, 976 62
Brusno, v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica zo
dňa 25.10.2016 a v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len “ZKR“) vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu
Ing. Ján Vágner, nar. 27.07.1956, bytom Pohronský Bukovec 19, 976 62 Brusno. Toto verejné ponukové konanie
nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou
súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
A. Predmet predaja je špecifikovaný v súpise majetku úpadcu a bol zverejnený v OV č. 107/2016 dňa 03.06.2016.
Predmet predaja je ocenený v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR vlastným odhadom správcu konkurznej
podstaty úpadcu. Predmet II. kola verejného ponukového konania tvorí:

1. Hnuteľný majetok: motorové vozidlo továrenskej značky: RENAULT CLIO THALIA 1.4, VIN:
VF1LB03C526500137, ev. č.: BB-908BK, rok výroby: 2002, miesto umiestnenia: Pohronský Bukovec 19,
976 62 Brusno, Súpisová hodnota majetku: 1.000,00 EUR.

B. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
obálke opatrenej výrazným označením „konkurz sp. zn. 2K/11/2016 – PONUKA - NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky
sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla správcu: Crossdefault Management Group, k.s., Zelená 2, 811 01
Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Ján Vágner, nar. 27.07.1956, bytom Pohronský Bukovec 19,
976 62 Brusno. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi do 20 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných osobne
bude o 12.00 hod. v posledný deň lehoty na podanie ponuky. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty,
sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky
odmietne ako oneskorené. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku,
inak správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto
náležitosti:
a. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo),
b. označenie majetku, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname majetku určeného na
predaj
c. originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského
registra nie starší ako 30 dní
d. vyjadrenie záujemcu, že predávaný majetok kupuje
e. návrh kúpnej ceny a lehota splatnosti
f. doklad o poukázaní zálohy: 20% z navrhnutej kúpnej ceny v prospech účtu správcu a uviesť číslo účtu, na
ktorý sa má poukázať záloha v prípade neprijatia ponuky záujemcu
g. prehlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní uhradí do 10 dní odo dňa písomnej
výzvy správcu zostatok kúpnej ceny tvoriaci rozdiel medzi zloženým preddavkom a ponúknutou kúpnou
cenou a následne uzavrie so správcom kúpnu zmluvu, ktorou správca prevedie na záujemcu všetky práva
a povinnosti k predmetu zmluvy.

C. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu vo výške 20% z navrhovanej kúpnej ceny na účet úpadcu založený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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C. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu vo výške 20% z navrhovanej kúpnej ceny na účet úpadcu založený
správcom konkurznej podstaty vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK61 7500 0000 0040 2306 2405, VS (dátum
narodenia fyzickej osoby záujemcu alebo IČO právnickej osoby záujemcu). Kópiu dokladu o zložení zálohy na účet
správcu je každý záujemca povinný priložiť k svojej záväznej ponuke. Záloha sa v prípade úspechu záujemcu
v ponukovom konaní započítava na kúpnu cenu. V prípade odmietnutia podpisu kúpnej zmluvy z dôvodu na strane
záujemcu alebo v prípade nesplnenia dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne
v prospech podstaty úpadcu z titulu zmluvnej pokuty. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená
do 30 dní od vyhodnotenia ponukového konania bez úrokového zhodnotenia na účet uvedený záujemcom. Správca
ako predávajúci je oprávnený uzavrieť s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu.

D. Záujemcovia o kúpu predmetu speňaženia sa môžu zúčastniť obhliadky predmetu predaja. Obhliadku bude
možné vykonať počas celej lehoty na podávanie ponúk a po dohode v čase dohodnutom so správcom na tel. č.:
02/33889333, 0948/ 090 737, office@crossdefault.sk.

E. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu do siedmich dní od skončenia lehoty na
podávanie ponúk. Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje
stanovené náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 5
dní odo dňa otvorenia obálok. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo
svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, minimálne však kúpnu cenu zodpovedajúcu 80 % súpisovej hodnoty
majetku. Ak by ponúknutá cena bola neprimerane nízka, správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť. V prípade,
ak dôjde stretu najvyšších ponúk, prednosť má tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá. V lehote do 10
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca upovedomí záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných
neúspešných záujemcov o výsledku vyhodnotenia a zároveň vyzve záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku, aby
doplatil zostatok kúpnej ceny a predložil správcovi podpísaný záväzný návrh kúpnej zmluvy s úradne osvedčeným
podpisom osoby oprávnenej konať za víťazného záujemcu, a to v lehote do 10 dní odo dňa doručenia výzvy
správcom. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuhradí kúpnu cenu včas podľa
pokynu správcu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý podal najbližšiu ponuku k víťaznej
ponuke. V prípade, ak neprejaví záujem, správca zopakuje ponukové konanie. Ponukové konanie bude tiež
neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku v určenej lehote, alebo bude existovať iný podstatný dôvod na
odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. v prípade, ak všetky ponuky budú neprimerane nízke). V prípade
neúspešnosti ponukového konania budú všetky ponuky správcom odmietnuté a správca ponukové konanie zruší.
Správca je oprávnený všetky predložené ponuky odmietnuť, alebo toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia
dôvodu.

Vo Zvolene, dňa 12.01.2017

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

K001018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jana Hanulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmónia 3013, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1951
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2014 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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Okresný súd Bratislava I
2K/26/2014
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Mgr. Jana Hanulová, Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
trvale bytom Harmónia 3013, 900 01 Modra, IČO/ Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1951 Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 2K/26/2014 S 1433
k sp. zn.: 2K/26/2014

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Právny titul: zrážka z iných príjmov- starobný dôchodok za 10/2016
Suma: 79,73
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 79,73 EUR

K001019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Valašík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1967
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Juraj Valašík Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 06.01.1967 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 4K/15/2016 S 1433
k sp. zn.: 4K/15/2016
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Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Pohľadávka z účtu v banke:
Zostatková suma: 42,08 EUR
Mena: EUR
Číslo účtu: SK5809000000005108498915
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Súpisová hodnota majetku: 42,08 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Elektrovod Žilina, s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina
Právny titul: zrážka zo mzdy za 10/2016
Celková suma: 430,79
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 430,79 EUR

K001020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Antal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1. mája 461/9, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1985
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/82/2016 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/82/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Radovan Antal, nar.: 20.02.1985, bytom Námestie 1.
mája 461/9, 976 46 Valaská, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica,
počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese
alebo na tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
LEGES Recovery k.s., správca
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K001021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Šimulák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 2057/4, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1985
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/22/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/22/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Mário Šimulák, Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: trvale
bytom Moyzesova 2057/4, 022 01 Čadca IČO/ Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1985 Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 3K/22/2015 S 1433
k sp. zn.: 3K/22/2015

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: McROY JOBLINER, s.r.o. Pribinova 4, 811 09 Bratislava
Právny titul: zrážka zo mzdy za 10/2016
Suma: 22,06 EUR
Mena: EUR
Súpisná hodnota majetku: 22,06 EUR

K001022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alfréd Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2016 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Verejného ponukové konanie
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S1657
ako správca úpadcu Ing. Alfréd Tóth, bytom Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica, nar.: 14.01.1966 (ďalej
len ako „Úpadca“), v konkurznom konaní č.k. 40K/29/2016, v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu a to
hnuteľného majetku úpadcu zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 198/2016 dňa
14.10.2016 pod súpisným číslom 2. – osobné motorové vozidlo značky DACIA LOGAN, rok výroby 2009, výrobné
číslo: UU1LSDAEH40573409, červenej farby, bez výrazného opotrebenia v súpisovej hodnote 1 500 € (ďalej len
ako „hnuteľná vec“) za nasledovných podmienok:

Hnuteľná vec sa speňažuje v I. kole za najvyššiu ponuku, najmenej vo výške 100% súpisovej hodnoty predmetu
Podmienky verejného ponukového konania:
·
ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr do 15 kalendárnych
dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na
adresu kancelárie správcu: JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené a to ani v prípade, že boli odoslané
pred uplynutím lehoty. Takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.
·
na ponuky, ktoré nebudú doručené najneskôr v posledný deň lehoty do 15.00 hod. alebo nebudú spĺňať
podmienky ponukového konania, sa nebude prihliadať. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
·
ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 40K/29/2016 –
neotvárať“
·
každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na predmet predaja, inak sa všetky jeho ponuky na
tento predmet predaja odmietnu
·
riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať a zobrať späť
·
záujemca je povinný uhradiť zálohu na kúpnu cenu vo výške 100 € na účet úpadcu IBAN: SK03 0900 0000
0051 1805 8091 vedený v Slovenskej sporiteľni, VS: IČO alebo rodné číslo záujemcu. Záloha musí byť
pripísaná na účet úpadcu najneskôr posledný deň lehoty na doručovanie ponúk,
·
víťaznému záujemcovi, ktorý neuzavrel so správcom kúpnu zmluvu alebo v stanovenej lehote nedoplatil kúpnu
cenu, sa zaplatená záloha nevracia,
·
kúpna cena musí byť zaplatená pred podpísaním kúpnej zmluvy
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·
víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“ a na vlastné náklady si veci naložiť
a odviesť
·
na vyžiadanie záujemcu je možné vykonať obhliadku predmetu na mieste, prípadne poskytnúť iné informácie
o speňažovaní majetku
·
bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č.t. 0903/759 019 alebo na e-mailovej
adrese: ondrejovicova@ondrejovicova.sk Po dohode so správcom je možná obhliadka ponúkaného
majetku.
Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
·
označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a e-mailový kontakt,
·
fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského registra alebo iného registra alebo preukazu
totožnosti (nepodnikateľ),
·
presné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením Predmetu speňažovania,
·
návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne,
·
vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu,
že súhlasí s prepadnutím zaplatenej zálohy na kúpnu cenu ako zmluvnej pokuty v prospech konkurznej
podstaty, ak ako víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí kúpnu cenu v lehote
určenej správcom,
·
číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená záloha po skončení ponukového konania,
·
dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
Vyhodnotenie ponúk:
·
otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk, o čom
bude e-mailom upovedomený zástupca veriteľov, ktorý sa môže otvárania obálok zúčastniť,
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

47

Obchodný vestník 11/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2017

·
správca vyhodnotí ponuky do 10 dní od otvárania obálok,
·
víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a
súčasne ponúkol najvyššiu cenu,
·
v prípade zhodnosti ponúk správca vyzve záujemcov na zvýšenie ponúk. V takomto prípade sa víťazom
ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola správcovi
doručená skôr,
·
správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
·
vyhodnotenie ponúk obsahujúce prehľad všetkých doručených ponúk predloží správca na schválenie zástupcovi
veriteľov,
·
správca po schválení zástupcom veriteľov vyzve víťaza ponukového konania na doplatenie kúpnej ceny a
uzavretie kúpnej zmluvy. Zaplatená záloha sa započíta na kúpnu cenu,
·
ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí kúpnu cenu v lehote určenej správcom
vyzve v poradí druhého záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny po
predchádzajúcom schválení zástupcom veriteľov,
·
neúspešným záujemcom správca do 7 dní od doručenia rozhodnutia zástupcu veriteľov oznámi výsledok
ponukového konania a vráti na oznámený účet zálohu na kúpnu cenu.
Bližšie informácie a možnosť ohliadky hnuteľnej veci žiadajte vopred na adrese: ondrejovicova@ondrejovicova.sk
alebo na tel.čísle +421903759019.
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K001023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Janka Kubánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožvoldíkova 6, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1969
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2012 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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4K/2/2012
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Mgr. Janka Kubánková, Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: trvale bytom Ožvoldíková 2005/6, 84 102 Bratislava - Dúbravka, IČO/ Dátum narodenia
dlžníka/úpadcu: 10.10.1969 Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená
2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 4K/2/2012 S 1433
k sp. zn.: 4K/2/2012

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: CURSOR s.r.o., Eisnerova 64, 841 07 Bratislava
Právny titul: zrážka zo mzdy za 10/2016
Suma: 84,71
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 84,71 EUR

K001024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Jančuška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 1672, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1974
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/68/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/68/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Juraj Jančuška Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: trvale
bytom Šoltésovej 1672, 017 01 Považská Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05. 1974 Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 38K/68/2015 S 1433
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k sp. zn.: 38K/68/2015

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: : DREVOSEN s.r.o., so sídlom Šoltésovej 1672, 017 01 Považská Bystrica
Právny titul: zrážka zo mzdy za 10/2016
Suma: 97,48
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 97,48 EUR

K001025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Filová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Križovatkách 37/F, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2014 S63
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 49
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 11/2016 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 35,80 EUR

JUDr. Jozefa Dudovičová, správca úpadcu

K001026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Bendík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná 237/1, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2016 - S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Vlasta Suchanová, správca úpadcu Karol BENDÍK, nar. 3.1.1978, bytom Kvetná 237/1, Hurbanovo v konaní
vedenom pred Okresným súdom Nitra sp. zn. 31K/28/2016, zvoláva v zmysle § 34 ods. 4 ZKR schôdzu veriteľov na
deň 10. februára 2017 o 13,00 hod., ktorá sa bude konať v priestoroch kancelárie správcu v Nových Zámkoch, na
ul. Podzámska č. 32, na I. poschodí s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie schôdze a zistenie uznášania schopnosti
2.Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ods. 2 ZKR
3. Prečítanie zápisnice a záver schôdze.
Pri prezentácii veritelia predložia: fyzické osoby – platný doklad totožnosti, právnické osoby – originál alebo
osvedčenú fotokópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia
platný preukaz totožnosti a originál, alebo osvedčenú fotokópiu plnomocenstva, poverenia alebo iného dokladu,
preukazujúceho oprávnenie konať za veriteľa.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K001027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Antal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1. mája 461/9, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1985
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/82/2016 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/82/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
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(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Radovan Antal, nar.:
20.02.1985, bytom Námestie 1. mája 461/9, 976 46 Valaská (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 4K/82/2016, zo dňa 03.01.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of Radovan Antal, d.o.b.: 20.02.1985, residing Námestie 1. mája 461/9, 976 46 Valaská (hereinafter only “the
Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 4K/82/2016 dated 3rd
January 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 6/2017 dňa
10.01.2017. Dňom 11.01.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 6/2017 on 10th January
2017. Bankruptcy was declared on 11th January 2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall
be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with
the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of
a recovery proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuring of the bankrupt, the
court declines the request on restructuring by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
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2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).

3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, Slovensko, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Banská Bystrica (§ 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).
3. The application shall be submitted in one original to the trustee – LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01
Banská Bystrica, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within
45 days from declaring the bankruptcy; in the other original the creditor delivers the application to the court - District
Court Banská Bystrica / Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic (§
28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the
day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal (§ 199 sec. 9
second sentence BRA).

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).
4. 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 Business Journal 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
Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

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).
5. 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).

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).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5
BRA).

7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
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7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

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

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).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28
sec. 8 BRA).

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).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

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

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).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
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12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

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

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

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).
15. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

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

17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložkupodniku, 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).
17. 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 Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

18. 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).
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18. 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).

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

20. 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).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to
the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and to decide, if in respect to
his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The
court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be
stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant
submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfil the objections of
bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code
of Civil procedure).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Banskej Bystrici, dňa 11.01.2017
In Banská Bystrica, on 11th January 2017

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty
LEGES Recovery k.s., insolvency liquidator of the Bankrupt
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K001028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Paula Černická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 4860/9, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/46/2016 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/46/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., správca úpadcu: Bc. Paula Černická, rod. Stekauerová, nar. 23.11.1987, bytom
Bajkalská 4860/9, 080 01 Prešov, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 1K/46/2016,
týmto zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo
účtu je IBAN: SK70 1100 0000 0029 3615 2481, vedený v Tatra banke, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; 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.

V Humennom, dňa 12.01.2017
___________________________________
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Správca úpadcu
zn. správcu S1396

K001029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Kóša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Imeľ 946 52, 946 52 Imeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1959
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/36/2015 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/36/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku:
č. 11: Iná majetková hodnota vo výške 51,03 EUR predstavujúca najvyššiu prípustnú časť zo mzdy úpadcu Július
Kóša za November 2016 podliehajúcu konkurzu od zamestnávateľa DELTA SPED s.r.o., Jazerná 10/3, 945 01
Komárno, IČO: 36 564 753. Deň zápisu: 20.12.2016.

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K001030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Babušák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Žabkov 273/8, 974 01 Riečka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.8.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K 28/2016 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 28/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka vo štvtom kole ponukového konania na predaj motorové vozidlo úpadcu, a to:

Por.
Popis hnuteľnej veci
č.
1.

Osobné motorové vozidlo AUDI A6,
WAUZZZ4F28N008919, TEČ: BB-361EY

Približný
výroby
typ

4F/LAUQ1/,

VIN:

2007

rok

Poznámka (zabezpečovacie právo, Hodnota
súdny spor)
v€
Vozidlo má najazdených 297.629 km 9.000,-

Ďalšie informácie je možné získať na telefónnom čísle 048/4700060. Záujemcovia môžu ponuky zasielať do 10 dní
odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: JUDr. Ivan Kotleba, správca, Kukučínova 18, 974 01 Banská
Bystrica, v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 4K 28/2016, NEOTVÁRAŤ“.
V ponuke musí byť záujemcom urobený návrh kúpnej ceny v eurách. Záujemcovia musia k ponuke predložiť výpis
z obchodného, živnostenského alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako šesť mesiacov alebo
fotokópiu občianskeho preukazu v prípade záujemcu fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom (alebo fyzických osôb
manželov s BSM nezrušeným počas trvania manželstva).
Budúcim vlastníkom speňažovaného majetku sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Správca a zástupca veriteľov v danom konkurznom konaní si vyhradzuje právo odmietnuť ktorúkoľvek alebo všetky
ponuky, a to bez povinnosti informovať o danej skutočnosti záujemcu.

JUDr. Ivan Kotleba, správca
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K001031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gilbert Mihaljo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Senec, Mierové námestie 2082/55, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/46/2013 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/46/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle
§72 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. za mesiac: 10/2013 – 59€, 11/2013 – 59€, 12/2013 – 59€, 01/2014 – 59€, 10/2016 –
59€, 11/2016 – 59€, 12/2016 – 59€, vedené na bankovom účte: 2392 8658 – Mihajlo Gilbert 3K/46/2013 S1451.
JUDr. Juraj Bašnák, správca

K001032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HOLSTAV, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1669/2, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 271 225
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/27/2014 S1678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/27/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

!! PONUKOVÉ KONANIE !!
Vyhlásenie 9. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu dňom 20.01.2017

1. Predmet speňaženia
Správca dňom 20.01.2017 vyhlasuje na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov Slovenská konsolidačná, a.
s. deviate kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku úpadcu zaradeného do súpisu
všeobecnej podstaty:
– peňažné pohľadávky voči dlžníkovi Autodoprava Piroška, s miestom podnikania Reca č. 376, 925
26 Reca, IČO: 43 046 959, v celkovej výške 10.961,57 EUR zapísané do súpisu všeobecnej
podstaty a zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 6/2015 pod č. K000443 dňa 12.01.2015;

– peňažné pohľadávky voči dlžníkovi ZINB, s.r.o., so sídlom Jazdecká 30, 931 01 Šamorín, IČO: 36
852 350, v celkovej výške 1.237,50 EUR zapísané do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 6/2015 pod č. K000443 dňa 12.01.2015;

– peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Milan Holomek st., bytom Textilná 814, 908 01 Kúty, v

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

59

Obchodný vestník 11/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2017

– peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Milan Holomek st., bytom Textilná 814, 908 01 Kúty, v
celkovej výške 20.000,00 EUR zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnená v
Obchodnom vestníku č. OV 6/2015 pod č. K000443 dňa 12.01.2015;

– peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Milan Holomek, bytom SNP 1669/2, 908 51 Holíč, v celkovej
výške 7.758,00 EUR zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnená v Obchodnom vestníku
č. OV 6/2015 pod č. K000443 dňa 12.01.2015;

– peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Milan Holomek, bytom SNP 1669/2, 908 51 Holíč, v celkovej
výške 6.638,78 EUR zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnená v Obchodnom vestníku
č. OV 227/2015 pod č. K025646 dňa 26.11.2015
(ďalej len „Pohľadávky“).
Dňa 14.12.2015 bol správcovi doručený záväzný pokyn zástupcu veriteľov na speňaženie predmetných
Pohľadávok.
Predmet speňaženia netvori časť Pohľadávok, ktorá akýmkoľvek spôsobom zanikne (napr. splatením, preukázaním
neoprávnenosti/neexistencie pohľadávky zo strany dlžníka a pod.) do účinnosti zmluvy o postúpení Pohľadávok.
Súhlas s týmto postupom záujemca potvrdzuje podaním ponuky do ponukového konania.
Podrobnejšie
informácie
ohľadom
predmetu
ponukového
konania
poskytne
správca
mailom:
insolvencytrustee@gmail.com. Správca na požiadanie sprístupní podrobnú dokumentáciu k Pohľadávkam vo
vopred dohodnutom termíne.

2. Spôsob speňaženia
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Pohľadávky v tomto ponukovom konaní sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov o postúpení
pohľadávky.
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, správca zorganizuje druhé kolo, prípadne ďalšie
kolá, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Pohľadávok alebo kým mu zástupca veriteľov neuloží iný záväzný
pokyn, prípadne kým nerozhodne inak.

3. Podmienky ponukového konania
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, pričom
ponuka musí byť doručená najneskôr pätnásty (15.) kalendárny deň odo dňa vyhlásenia príslušného kola
ponukového konania do 16:00 hod., t.j. najneskôr dňa 03.02.2017 do 16:00 hod. v zalepenej nepriehľadnej
obálke s nápisom „25K/27/2014 S1678 – Pohľadávky – Ponukové konanie - 9. kolo – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuku,
ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 50,00 EUR na účet
úpadcu, IBAN SK83 1100 0000 0029 4846 4263, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca svoje meno a priezvisko
alebo obchodné meno.
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 Pohľadávky a/alebo (b) uzavrieť
zmluvu o postúpení pohľadávky, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky. Doručením
ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými
mravmi. Zmluvná pokuta sa uhradí zo zloženej zábezpeky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke
záujemcu, ak
1. ponuka záujemcu o Pohľadávky nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
2. záujemca ešte pred uplynutím lehoty na podanie ponúk do ponukového konania doručí do kancelárie
správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
3. víťazná ponuka nebola schválená zástupcom veriteľov.
V ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom táto nesmie byť nižšia ako zložená
zábezpeka.

4. Vyhodnotenie ponukového konania
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú cenu bez možnosti jej odmietnutia.
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží zástupcovi veriteľov víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
Zástupca veriteľov schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje
správcu do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota podľa
predchádzajúcej vety márne uplynie, má sa za to, že zástupca veriteľov predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Zástupca veriteľov je oprávnený odmietnuť víťaznú ponuku bez udania dôvodu.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania na predaj Pohľadávok, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy
o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený správcom najneskôr ku
dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní od
doručenia výzvy.
V prípade, ak žiadny zo záujemcov nesplní podmienky ponukového konania v prvom kole, resp. ponuku neschváli
zástupca veriteľov, správca vyhlási ďalšie kolá ponukového konania až po dosiahnutie víťaza ponukového konania
alebo kým zástupca veriteľov nerozhodne inak.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky v lehote stanovenej
správcom, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

5. Záverečné ustanovenia
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, a to až do podpisu zmluvy o
postúpení pohľadávky.

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca
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K001033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talise, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Talise, a.s. (predtým VITAL, a.s.), IČO: 36 381 250, Okružná 3239, 900
01 Modra, v súlade s § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 40 ods. 1 písm. a) Vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z.z. doplňuje súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku nasledovne:

Opis súpisovej zložky majetku: nájomné za december 2016 uhradené nájomcom za prenájom motorových
vozidiel vo vlastníctve úpadcu
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 2
Celková suma a mena: 1.310,00 EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.310,00 EUR

V Žiline dňa 12.01.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K001034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Filová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Križovatkách 37/F, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2014 S63
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

III. kolo verejného ponukového konania
JUDr. Jozefa Dudovičová, správca konkurznej podstaty v súlade so záväzným pokynom Okresného súdu Bratislava
I – ako veriteľského výboru (Uznesenie sp. zn. 2K/13/2014 zo dňa 20.10.2016) vyhlasuje III. kolo verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu, ako súboru vecí v celkovej sume 1.600,- EUR.
Jedná sa o nasledovný hnuteľný majetok:
1. Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľné veci - radiátory
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1.1 popis: radiátor zn. PURMO 11 VK 600 x600, kód: PUR 11VK6600, 2 ks, nadobudnuté v r. 2006
1.2 popis: radiátor zn. PURMO 11 VK 600 x1200, kód: PUR 11VK61200, 1 ks, nadobudnutý v r. 2006
1.3 popis: radiátor zn. PURMO 22 VK 600 x1200, kód: PUR 22VK61200, 1 ks, nadobudnutý v r. 2006
1.4 popis: radiátor zn. PURMO 11 VK 600 x900, kód: PUR 11VK6900, 1 ks, nadobudnutý v r. 2006
1.5 popis: radiátor zn. PURMO 11 VK 600 x800, kód: PUR 11VK6800, 6 ks, nadobudnuté v r. 2006
1.6 popis: radiátor zn. PURMO 11 VK 600 x1000, kód: PUR 11VK61000, 2 ks, nadobudnuté v r. 2006
1.7 popis: radiátor trubkový KO 450x1290 oblý chróm Thermal Trend, kód: KO 450/1290 chróm, 1 ks, nadobudnutý
v r. 2006
1.8 popis: radiátor trubkový KO 450x940 rovný biely Thermal Trend, kód: KO 450/940,
1 ks, nadobudnutý v r. 2006
1.9 popis: radiátor trubkový KO 450x1640 rovný biely Thermal Trend, kód: KO 450/1640, 1 ks, nadobudnutý v r.
2006
1.10 popis: radiátor zn. PURMO 11 VK 600 x 400, kód: PUR 11VK6400, 1 ks, nadobudnuté v r. 2006
1.11 popis: radiátor zn. PURMO 21S VK 600 x 1000 kód: PUR 11VK61000, 1 ks, nadobudnuté v r. 2006
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 800,- EUR

2. Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľné veci - rozdeľovače tepla so skrinkou k rozdeľovaču
2.1 popis: HERZ skrinka k rozdeľovaču, šírka 900mm, kód: HZ 1856920, 2 ks, nadobudnuté v r. 2006
2.2 popis: HERZ 1 súprava 8-cest. rozdeľovačov s meračom, príp. G3/4, kód: HZ 1853208, 1 ks, nadobudnutá v r.
2006
2.3 popis: HERZ 1 súprava 6-cest. rozdeľovačov s meračom, príp. G3/4, kód: HZ 1853206, 1 ks, nadobudnutá v r.
2006
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 400,- EUR

3. Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľné veci - podlahové konvektory
3.1 popis: MINIB COIL T80 2000 podlahový konvektor s ventilátorom OBJ, kód: CRM COIL T80 2000, 1 ks,
nadobudnutý v r. 2007
3.2 popis: MINIB COIL T80 1000 podlahový konvektor s ventilátorom OBJ, kód: CRM COIL T80 1000, 1 ks,
nadobudnutý v r. 2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 400,- EUR

Spolu súpisová hodnota hnuteľného majetku je 1.600,00 EUR.
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Záujemcovia o kúpu majetku sú povinní ponúknuť v III. kole verejného ponukového konania minimálne 50 %
hodnoty ponúkaného majetku uvedenú v súpise majetku.

Podmienky predaja majetku vo verejnom ponukovom konaní:
1. Lehota na podávanie ponúk je 10 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Za prvý deň
tejto lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni, kedy vyjde tento inzerát v Obchodnom vestníku. Ak koniec lehoty
pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok považuje sa za posledný deň lehoty najbližší pracovný deň.
2. Informácie o ponukovom konaní sú k dispozícii u správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefy Dudovičovej, so
sídlom Pernecká 37, 841 04 Bratislava, tel. č. 02/65440660, e-mail: j.dudovicova2@upcmail.sk.
3. Záujemca predloží ponuku s označením predmetu kúpy, kúpnej ceny s dokladom o jej zaplatení v plnej výške,
aktuálny výpis z OR, resp. živnostenský list, u ostatných subjektov meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo, na
adresu správcu JUDr. Jozefa Dudovičová, Pernecká 37, 841 04 Bratislava v zalepenej obálke s označením:
„KONKURZ 2K/13/2014 – Neotvárať “. Každý záujemca môže do verejného ponukového konania predložiť len
jednu ponuku.
4. Úhradu ponúknutej kúpnej ceny záujemca vykoná pred podaním ponuky na účet úpadcu vedený v Sberbank
Slovensko, a.s., číslo účtu: 3190104508/3100, IBAN: SK62 3100 0000 0031 9010 4508 tak, aby bola pripísaná na
tento účet najneskoršie do 12:00 hodiny dňa, ktorý je podľa bodu 1. dňom posledným na podávanie ponúk.
5. Ponuka musí byť doručená najneskôr v lehote určenej v bode 1. na adresu Pernecká 37, 841 04 Bratislava, a to
najneskôr do 12:00 hodiny tohto dňa.
6. Otváranie obálok sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po dni do kedy bude možné podať ponuku, a to za
prítomnosti minimálne jedného svedka.
7. Ponuky doručené a úhrady kúpnej ceny vykonané po skončení určenej lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené ani zaplatené i keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené.
8. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
9. Ponuka musí obsahovať:
-označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo),
-označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v tomto inzeráte,
-návrh kúpnej ceny za celý súbor ponúkaných vecí,
-aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra nie starší ako 30 dní,
-potvrdenie banky o zaplatení celej kúpnej ceny na účet úpadcu vedený v Sberbank Slovensko, a.s., číslo účtu:
3190104508/3100, IBAN: SK62 3100 0000 0031 9010 4508.
10. Správca vyhodnotí predložené ponuky a určí kupujúceho najneskôr do 7 dní od otvárania obálok a svoje
rozhodnutie oznámi každému záujemcovi písomne. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, spĺňajúci
podmienky a ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu pričom v III. kole nemôže byť prijatá ponuka nižšia ako 50%
súpisovej hodnoty majetku.
11. Správca oznámi dátum a čas vyhodnocovania ponúk spolu s informáciou o počte doručených ponúk Okresnému
súdu Bratislava I – ako veriteľskému výboru, minimálne 2 pracovné dni pred vyhodnotením ponúk a umožní
zástupcovi veriteľského výboru účasť na otváraní obálok a vyhodnocovaní ponúk (vyhodnocovanie ponúk sa
uskutoční v pracovný deň v čase medzi 08:00 a 14:00 hod).
12. Správca písomne oznámi vybratého záujemcu Okresnému súdu Bratislava I – ako veriteľskému výboru do 3
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12. Správca písomne oznámi vybratého záujemcu Okresnému súdu Bratislava I – ako veriteľskému výboru do 3
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.
13. Úspešný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu o predaji hnuteľných vecí do 10 pracovných dní od vyhodnotenia
ponúk.
14. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 5 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť Kúpnu zmluvu do
30 dní odo dňa oznámenia správcu, má správca nárok voči takémuto záujemcovi na zmluvnú pokutu vo výške 10%
z kúpnej ceny ním ponúkanej, ktorú správca odpočíta zo zaplatenej kúpnej ceny a rozdiel vráti záujemcovi.

V Bratislave dňa 12.01.2017

JUDr. Jozefa Dudovičová, správca konkurznej podstaty

K001035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CK Pressburg Bratislava, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sartorisova 20, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 796 880
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/59/2010 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/59/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: vrátený preplatok poistného od KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 00 585 441,
so sídlom Štefanovičova 4, Bratislava 816 23, dňa 4.10.2012
Súpisová hodnota: 4287,82 Eur
Deň zaradenia 12.1.2017
Číslo súpisovej zložky: 29

K001036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písecká 744/7, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 54/2015 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1 K 54/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonom rozhodnutia, za mesiac december 2016 vo
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výške 234,93 €.

Vo Zvolene 12.1.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K001037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Michalcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/14/2016 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/14/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná podstata
(evidovaný v súlade s ustanovením § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov a s ustanovením § 37 a nasl. vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z. )
1. Typ súpisovej zložky
Pohľadávka z účtu

Popis

Celková suma v mene EUR

Súpisová hodnota majetku

Peňažná hotovosť úpadcu

2.000

2.000 €

S pozdravom,
JUDr. Erik Končok, správca

K001038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Tomáš Stupavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/31/2016 S1382
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/31/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca v konkurze na majetok úpadcu Mgr. Tomáš Stupavský, narodený:
14.08.1987, bytom: Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava, občan SR, týmto oznamujem, že po základnej
prihlasovacej lehote boli doručené nasledovné prihlášky pohľadávok:
Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 792 752, prihlásená suma 7.567,EUR.
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Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 792 752, prihlásená suma
1.545,60,- EUR.
V Bratislave, dňa 09.01.2017
JUDr. Juraj Gajdošík

K001039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kadlecová Dagmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 443 443, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1990
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/5/2015 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/5/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
správca úpadcu: Dagmar Kadlecová, nar. 18.02.1990, bytom 038 46 Horná Štubňa, (ďalej len „Úpadca“), týmto
podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného
veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Sídlo:

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

343,84 €

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:

3
23.12.2016
Neuplatnené
11/D-1 až 11/D-3
29.12.2016

Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

V Žiline, dňa 10.01.2017

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu
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K001040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Michalcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/14/2016 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/14/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok

JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, správca Úpadcu Katarína
Michalcová, nar. 09.04.1969, bytom Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice (do 07.10.2011 podnikajúci pod
obchodným menom: Katarína Michalcová – RELAX, s miestom podnikania: Partizánska 410, 039 01 Turčianske
Teplice, IČO: 33 233 799), týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola dňa 10.01.2017 do kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa: Turčianska vodárenská
spoločnosť, a.s., so sídlom Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 36 672 084, v celkovej prihlásenej sume vo výške
5.547,51 Eur. V súlade s ust. § 28 ods. 3 zák. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.

S úctou,
JUDr. Erik Končok, správca

K001041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bolton Real s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 615 200
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/61/2011S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/61/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
úpadcu Bolton Real s.r.o.
Názov:

Bolton Real s.r.o.

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 84774/B
Sídlo:

Laurinská 18, 811 01 Bratislava

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

36 615 200

Miesto konania:

Bratislava

Dátum a čas konania:

11.1.2017

Deň vydania: 17.01.2017

09:00 hod. – 12,00 hod.
Zvolávateľ schôdze:
Ing. Ivo Šafranko
predseda veriteľského výboru
Prítomní:
BR INVESTMENT s. r. o.
IČO: 43 896 758
Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava
zastúpená Ing. Ivom Šafrankom a Mgr. Andrejom Šabíkom
počet hlasov: 1

S.P.A. DEVELOPMENT, s.r.o.
IČO: 35 952 750
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
zastúpená Mgr. Andrejom Šabíkom, advokátom, na základe plnej moci
počet hlasov: 1

Ing. Ivo Šafranko
nar.: 16.07.1963
Federátov 6499, 080 01 Prešov
počet hlasov: 1

Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané predsedom veriteľského výboru za účelom schválenia návrhu 3.
čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1.Otvorenie
2.Schválenie
3.Záver

návrhu

zasadnutia
čiastkového

rozvrhu

veriteľského
výťažku
zo

všeobecnej

K bodu 1 programu:
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Zasadnutie veriteľského výboru otvoril Ing. Ivo Šafranko, predseda veriteľského výboru, ktorý v úvode prítomných
privítal a skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru s celkovým počtom hlasov 3 počítaných
v súlade s § 38 ods. 2, druhá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), kde každý člen veriteľského výboru má 1 hlas, a teda veriteľský výbor je
uznášaniaschopný vo všetkých bodoch programu.
K bodu 2 programu:
Predmetom zasadnutia veriteľského výboru je schválenie návrhu 3. čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty zo dňa 4.1.2017, v konkurznej veci úpadcu Bolton Real s.r.o., predloženého JUDr. Jánom Súkeníkom,
správcom konkurznej podstaty úpadcu Bolton Real s.r.o.
V zmysle predloženého návrhu všeobecnú podstatu úpadcu tvoria:
Príjmy:
výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty a to nehnuteľností zapísaných na LV č. 1365 k.ú. Horná
Streda a to pozemku parc. č. KN-C 620/89 – ostatné plochy o výmere 97598 m2 pozemku parc. č. KN-C 620/74
–orná pôda o výmere 11042 m2 a pozemok parc. KN-C č. 620/66 – ostatné plochy o výmere 5811 m2 vo výške
1 110 000 EUR.
Veriteľský výbor zároveň zohľadnil odpočet odmeny správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
a z predaja majetku všeobecnej podstaty v rámci 1. kola dražby s ohľadom na ustanovenie § 20 ods. 1 písm. f)
vyhlášky č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR, pričom berie na vedomie, že príjmy
vrátane výťažku zo speňaženia časti majetku všeobecnej podstaty v celkovej výške 1 110 012,30 EUR, ponížené
o sumu pohľadávok proti všeobecnej podstate v celkovej sume 48 046,37 EUR (vrátane odmeny správcu
a súdneho poplatku za konkurzné konanie) a sumu rezervy na budúce pohľadávky proti podstate v sume 11 000
EUR predstavujú sumu vo výške 1 050 965,93 EUR.
Po krátkej diskusii prijal veriteľský výbor ohľadom tohto bodu programu nasledovné

uznesenie
Veriteľský výbor v súlade s ustanovením § 98 ZKR schvaľuje návrh 3. čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde v Trenčíne pod spis. zn. 29K/61/2011 úpadcu: Bolton Real
s.r.o. Bratislava zo dňa 4.1.2017 , ktorý bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 6/2017 zo dňa 10.1.2017.
Hlasovanie:
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.
K bodu 3 programu:
Keďže zo strany členov veriteľského výboru neboli navrhnuté ďalšie otázky na prerokovanie, predseda veriteľského
výboru zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
Zápisnica skončená o 12:00 hod.

Predseda veriteľského výboru:
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Ing. Ivo Šafranko
(podpis)

JUDr. Ján Súkeník
správca

K001042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Ďuráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 2608/44A, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 73/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2 K 73/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ivana Gajdošíková, so sídlom kancelárie: 960 01 Zvolen, Francisciho 1044/6, ako správca úpadcu: Zuzana
Ďuráková, nar. 20.11.1974, trvale bytom 984 01 Lučenec, Mlynská 2608/44A, v zmysle § 35 a nasl. ZKR zvoláva
prvú schôdzu veriteľov na deň 6.3.2017 o 9.00 hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese 960 01
Zvolen, Francisciho 1044/6 s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti - FO, výpis z obchodného registra - PO. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, poverenie na zastupovania a doklad totožnosti
Vo Zvolene 12.1.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K001043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MAXPRODUKT s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kmeťova 21, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 831 803
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/35/2016 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/35/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31K/35/2016 zo dňa 14. novembra 2016, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 224/2016 dňa 23. novembra 2016 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
MAXPRODUKT s.r.o., so sídlom Kmeťova 21, 040 01 Košice, IČO: 44 831 803 (ďalej len „úpadca“). Za správcu
majetku úpadcu ustanovil JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice,
značka správcu S1747 (ďalej len „uznesenie“).
Touto cestou v súlade s § 76 a nasledujúcich zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem
súpis majetku úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty:
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Dlžník

Právny dôvod

výška

mena

Okresný súd Košice I, Štúrová 29,
040 01 Košice

nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu

1659,70 EUR

súpisová
hodnota
1659,70 EUR

V Košiciach, dňa 11.01.2017
JUDr. Ivana Križová Červenáková
správca

K001044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Poničana 5, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/50/2016 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/50/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca konkurznej podstaty úpadcu Marcela Nagyová, nar. 26.05.1977, bytom J.
Poničana 5, 841 08 Bratislava, sp. zn. 4K/50/2016, podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom
znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísala do zoznamu
pohľadávok pohľadávku veriteľa:
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,
pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Karadžičova 2, Bratislava, IČO: 47258713 v celkovej prihlásenej sume
pohľadávky vo výške 4 961,36,- Eur.
JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca

K001045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Brhlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5176/34, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová
Sídlo správcu:
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/44/2016 S1349
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/44/2016
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: peňažná hotovosť
Súpisová hodnota: 4.690 EUR.
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, správca

K001046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Brhlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5176/34, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová
Sídlo správcu:
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/44/2016 S1349
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/44/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Roland Brhlík, nar. 17.10.1980, bytom Stavbárska
5176/34, 821 07 Bratislava, t.č. Pezinská 39, 903 01 Senec (ďalej len „úpadca“), vedenej na Okresnom súde
Bratislava I pod sp. zn. 6K/44/2016, v zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR predkladám návrh konečného rozvrhu výťažku
a zároveň vyzývam veriteľov na jeho schválenie najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu
v Obchodnom vestníku.
Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.9.2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 184/2016
dňa 26.9.2016, súd začal konkurzné konanie voči dlžníkovi: Roland Brhlík, nar. 17.10.1980, bytom Stavbárska
5176/34, 821 07 Bratislava, občan SR. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.9.2016, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku 189/2016 dňa 3.10.2016 bol na majetok úpadcu vyhlásený konkurz.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku 232/2016 dňa 5.12.2016. Do súpisu všeobecnej
podstaty bola zahrnutá peňažná hotovosť vo výške 2.400 EUR. Momentálna výška peňažných prostriedkov
patriacich do všeobecnej podstaty predstavuje sumu 4.690 EUR.
Úpadca nevlastní žiadne nehnuteľnosti, motorové vozidlá, cenné papiere ani hnuteľné veci.
Počas trvania konkurzného konania je úpadca naďalej zamestnaný v trvalom pracovnom pomere a jeho čistý príjem
odo dňa vyhlásenia konkurzu do dnešného dňa predstavuje sumu 2.571,26 EUR.
Rozvrhová časť
ROZVRH VŠEOBECNEJ PODSTATY

Príjmy
Príjmy zo závislej činnosti (netto) (v časti, v ktorej podliehajú konkurzu)

2 571,26
€

Preddavok na odmenu a výdavky predbežného SKP

663,88 €
1 455,00
€
4 690,14
€

Zaistená peňažná hotovosť
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Pohľadávky proti podstate (výdavky)
Paušálna odmena SKP do prvej schôdze (§ 12 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 665/2005 Z.z.)

2 273,57

Odmena SKP z výťažku podľa ust. § 20 ods. 2 vyhlášky 665/2005 Z.z.

46,90

Súdny poplatok podľa Sazobníka súdnych poplatkov k zákonu č. 71/1992 Zb., položka 5 d) t.j. 0,2% z výťažku (príjmy zo závislej
činnosti a zaistená hotovosť)

8,05 €

Hotové výdavky SKP - poštovné

6,45 €

Hotové výdavky SKP - cestovné náhrady SKP

80,15 €

Hotové výdavky SKP - kancelárske potreby

20,00 €

Hotové výdavky SKP - poplatky za mobilné služby SKP

20,00 €
2 455,13
€

Výpočet sumy určenej na uspokojenie veriteľov
4 690,14
€
2 455,13
€
2 235,02
€

Príjmy
Pohľadávky proti podstate (výdavky)

V Bratislave, dňa 12.1.2017
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, správca

K001047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Jarabiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátlovce 42, 919 56 Kátlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1975
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení III. kola ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany,
vyhlasuje III. kolo ponukového konania na samostatné speňaženie majetku úpadcu, Silvia Jarabiková, nar. 8. 11.
1975, 919 56 Kátlovce 42, a to hnuteľných vecí:
č. súp. zložky

iná majetková hodnota

súpisová hodnota

15

základná kuchynské linka 210 cm, r. v. 2012

100,00 €

16

zelená rohová rozkladacia sedacia súprava, r. v. 2011

200,00 €

1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu, B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50,
921 01 Piešťany, osobne alebo poštou do 21. dní odo od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku v
zalepenej obálke s označením "KONKURZ, 23K/16/2015, NEOTVÁRAŤ“.

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

74

Obchodný vestník 11/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2017

2. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
3. Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať:
a) presné označenie záujemcu o kúpu majetku:
- pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, bydlisko a vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
- pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO a podpis štatutárneho zástupcu,
b) ponuku kúpnej ceny v eurách, pričom najnižšia kúpna cena musí byť vo výške 60 % súpisovej hodnoty zložky
majetku,
c) musí sa v nej uviesť, že sa vzťahuje na hnuteľnú vec, ktorá je predmetom ponukového konania,
4. Záväznú ponuku nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná
priamo záujemcom alebo osobou konajúcou na základe plnomocenstva, sa nebude prihliadať.
5. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami záväzného pokynu a ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých
najvyšších rovnakých podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom, ponuka ktorého
záujemcu bude úspešná.
6. Ponuka záujemcu môže byť považovaná za úspešnú len v prípade, ak zástupca veriteľov výšku kúpnej ceny
ponuky správcovi odsúhlasí.
7. Po obdržaní súhlasu zástupcu veriteľov s ponukou kúpnej ceny oznámi správca úspešnému záujemcovi, že jeho
ponuka bola najvýhodnejšia. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto
záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
8. V lehote určenej správcom je úspešný záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu a podpísať kúpnu
zmluvu.
9. Všetky náklady spojené s prevodom majetku znáša víťaz ponukového konania.
10. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok majetku po dohode so správcom na č. 0948 966 771.
Piešťany 12. 1. 2017
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K001048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OV – Tip, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 4, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 819 000
Obchodné meno správcu:
IKORE, k.s.
Sídlo správcu:
Mlynská 26, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/36/2016, S1455
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/36/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodná spoločnosť IKORE, k.s., so sídlom Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 47 072 229, zn. správcu: S 1455
týmto ako súdom ustanovený správca majetku úpadcu OV – Tip, s.r.o., so sídlom Gorkého 4, 040 01 Košice, IČO:
36 819 000 v súlade s ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- Eur za účelom popretia pohľadávok:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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číslo účtu vo forme IBAN: SK86 1100 0000 0029 2590 0069

V Košiciach, dňa 12.01.2017

IKORE, k.s.
správca

K001049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HAMA s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudlovská cesta 64, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 055 760
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K78/2016/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K78/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
KP recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu HAMA s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Rudlovská cesta 64,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 055 760 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, a to v úradných hodinách počas pracovných
dní od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 48/285 11 03.
V Banskej Bystrici dňa 12.1.2017
KP recovery, k.s., správca

K001050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Petrus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Hriňová -, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.6.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K24/2016 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 24/2016
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4K 24/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jaroslav Bako, sídlo kancelárie: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Miroslav Petrus, nar. 23.06.1977, trvale bytom mesto Hriňová, 962 05 Hriňová, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4K 24/2016, týmto v zmysle § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí
základnej 45 dňovej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená súhrnná prihláška pohľadávky veriteľa: Prima
banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, SR, IČO: 31 575 951, ktorý si prihlásil pohľadávky v celkovej
sume 1.340,79 €. Vyššie uvedené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
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.
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.
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.

K001051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HAMA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudlovská cesta 64, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 055 760
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K78/2016/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K78/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní).

Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings).
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(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: HAMA s.r.o. "v konkurze",
so sídlom: Rudlovská cesta 64, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 36 055 760, oznamujeme, že bol na
majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 3.1.2017 uverejnenom v Obchodnom vestníku
č. 6/2017 zo dňa 10.1.2017, č. k. 4K78/2016, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená spoločnosť:
KP recovery, k.s., Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L, správca zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1568.

According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th of May 2000, our duty as
the Trustee of bankrupt: HAMA s.r.o. "in bankruptcy", with its registered seat at: Rudlovská cesta 68, 974 01
Banská Bystrica, Slovak Republic, Company ID No.: 36 055 760, is to inform you, that was officially declared
bankruptcy of the property of the bankrupt by the decision of the District Court Banská Bystrica dated on
3th of January 2016 which was announced in the Commercial Bulletin No. 6/2017 from 10th of January 2017,
No. 4K78/2016 and simultaneously the company KP recovery, k.s., Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica,
Slovak Republic, Company ID No.: 46 404 503, registered in the Business register of the District Court Žilina,
sec.: Sr, insert No.: 10107/L, Trustee registered in the Trustee register kept by the Ministry of Justice of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sec.: Sr, insert No.: 10107/L, Trustee registered in the Trustee register kept by the Ministry of Justice of the
Slovak republic, Trustee sign: S 1568 was appointed as the bankruptcy Trustee of the bankrupt.

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 v spojení s ust. § 199 ods. 9
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)).

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 17.02.2016. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz
na majetok Úpadcu.

The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy in
the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day following
the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The
Debtor becomes the Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection with the provision of
§ 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter only as „the BRA”)).

This resolution of the District Court Žilina became valid on 17th February 2016. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.

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

The claim, which is not a claim against the estate shall be applied by a lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese KP recovery, k.s.,
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 4K78/2016; v jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, SR, k číslu
konania 4K78/2016 (§ 28 ods. 2 ZKR).

The lodgement shall be lodged in one counterpart by the bankruptcy Trustee to the address: KP recovery,
k.s., Tajovského 3, 974 01 Banská Bystric, Slovak Republic to the No. 4K78/2016, whereby the lodgement
shall be delivered to the Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy; in one counterpart the creditor shall deliver the lodgement also to the Okresný súd Banská
Bystrica (District Court Banská Bystrica), with the seat at Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak
Republic, to the file No. 4K78/2016 (§ 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
ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the lodgement
shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related
to the registered lodgement. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the
creditor could be satisfied only from the gains put into the schedule from the general estate, whose aim to
prepare was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the lodgement to the Trustee. The
registration of such lodgement into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered amount (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

If it is an secured lodgement, also the security right must be duly and on time applied in the lodgement
delivered to the Trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy,
delivered to the Trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will cease to exist (§ 28 sec. 4 BRA).

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.

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.

Creditors whose claim creation is linked to a condition fulfilment lodge their claims in the same way,
whereby they need to specify the basis up on which their claim will arise or condition up on which fulfilment
the claim creation is depending.

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 a third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in the bankruptcy proceedings in question.

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
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zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his secured claim in the base lodgement period, his security right will not
be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected estate to hand over
that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right could be applied
against the affected estate as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying of all other
claims against this estate (§ 28 sec. 8 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The lodgement 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 lodgement 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 of the claim from the
general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.

The claim has to be lodged in currency - 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 (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.

Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgement will not be considered as the lodgement of claim.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the
Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Slovak republic 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. 8 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these
submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be delivered to the
Trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
can´t be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.

Banská Bystrica, 12.1.2017

KP recovery, k.s., správca / Trustee
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K001052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Petrus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Hriňová -, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.6.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K24/2016 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jaroslav Bako, sídlo kancelárie: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Miroslav Petrus, nar. 23.06.1977, trvale bytom mesto Hriňová, 962 05 Hriňová, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4K 24/2016, týmto v zmysle § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí
základnej 45 dňovej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená súhrnná prihláška pohľadávky veriteľa: PROFI
CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, SR, IČO: 35 792 752, ktorý si prihlásil pohľadávky
v celkovej sume 6.276,75 €. Vyššie uvedené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
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.
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.
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.

K001053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNISTAV HSV spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná Poruba 134, 031 04 Veterná Poruba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 172 669
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. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K30/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/30/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Eva Plichtová, PhD.,správca konkurznej podstaty č.1489, správca úpadcu UNISTAV HSV spol. s.r.o. so
sídlom Veterná Poruba 134, 031 04, IČO: 36 172 669 sp.zn. 2K/30/2013 doplňuje súpis majetku všeobecnej
konkurznej podstaty o nové súpisové zložky majetku:
Súpisné č.4 – Vymožená Peňažná pohľadávka veriteľa DÚHA, a.s., V.S. 9 002

Súpisová hodnota: 17 091,79 €

Súpisné č. 5 – Vymožená Peňažná pohľadávka veriteľa DÚHA, a.s., V.S. 9004

Súpisová hodnota: 34 455,13 €

Súpisné č. 6 - Vymožená Peňaž. pohľadávka Roz. okr. súdu Prešov č. 405150098 Súpisová hodnota:16 040,27 €
JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca

K001054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Lipták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Vozára 198/16, 980 52 Hrachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4 K 61/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4 K 61/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ivana Gajdošíková, so sídlom kancelárie: 960 01 Zvolen, Francisciho 1044/6, ako správca úpadcu: Miroslav
Lipták, nar. 3.1.1966, trvale bytom 980 52 Hrachovo, Sama Vozára 198/16, v zmysle § 35 a nasl. ZKR zvoláva
prvú schôdzu veriteľov na deň 2.2.2017 o 9.00 hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese 960 01
Zvolen, Francisciho 1044/6 s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti - FO, výpis z obchodného registra - PO. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, poverenie na zastupovania a doklad totožnosti

Vo Zvolene 11.1.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Lipták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Vozára 198/16, 980 52 Hrachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4 K 61/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4 K 61/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
P.č.

Položka súpisu

druh

hodnota

podstata

1

finančná hotovosť

preddavok zložený na odmenu správcu

663,88 €

všeobecná

2

finančná hotovosť

výťažok EX 6104/14

4 276,96 €

všeobecná

Vo Zvolene 11.1.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K001056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SCIORONTO, a. s. „v reštrukturalizácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bela IV. 915/9, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 446 672
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, spoločnosť zapísaná v zozname
správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. 1359, reštrukturalizačný správca
dlžníka SCIORONTO, a. s. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Bela IV. 915/9, 960 01 Zvolen, IČO: 46 446 672,
oznamuje, že hlasovanie o prijatí plánu na schvaľovacej schôdzi, ktorá sa konala dňa 12.01.2017, bolo
predsedajúcim v súlade s § 147 ods. 3 ZKR odročené o 15 dní.
Dôvodom odročenia hlasovania o pláne je skutočnosť, že z rozpravy vyplynula potreba urobiť v pláne zmeny.
Schvaľovacia schôdza bude pokračovať dňa 27.01.2017 o 11:30 hod., v zasadacej miestnosti zariadenia Penzión Q
na adrese Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen. Prezencia účastníkov sa začína o 11:00 hod..
Nahliadnuť do plánu v znení zmien urobených podľa pripomienok schvaľovacej schôdze možno po jeho predložení
predkladateľom plánu v kancelárii správcu na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, v úradných hodinách od
08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod, po predchádzajúcom zapísaní sa do poradovníka na
základe e-mailovej požiadavky na adrese office@skpks.sk.
Účastníci plánu sa musia pri prezencii preukázať dokladom totožnosti a v prípade právnických osôb aj aktuálnym
výpisom z Obchodného registra. Podľa § 146 ods. 4 ZKR sa môže účastník plánu zúčastniť na schvaľovacej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výpisom z Obchodného registra. Podľa § 146 ods. 4 ZKR sa môže účastník plánu zúčastniť na schvaľovacej
schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu. Zástupca veriteľa predloží plnú moc, resp.
poverenie na zastupovanie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa, doklad totožnosti a výpis z Obchodného
registra, ak ide o právnické osoby.
Podľa § 146 ods. 5 ZKR je schvaľovacia schôdza uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden účastník plánu.
Právo hlasovať má každý účastník plánu zaradený do niektorej zo skupín. Právo hlasovať nemá účastník plánu
zaradený do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky v rozsahu takejto pohľadávky a veriteľ pohľadávky
popretej čo do právneho dôvodu alebo vymáhateľnosti v rozsahu takejto pohľadávky, ak mu nebolo priznané
hlasovacie právo. Na každé jedno euro zistenej sumy zistenej pohľadávky má účastník plánu jeden hlas.
SKP, k.s. správca

K001057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Zuštjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 598, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/14/2016 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážka zo mzdy za december 2016 vo výške: 818,46 €.
V Košiciach, dňa 12.01.2017
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD. - správca

K001058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Hencz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 315, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szabóová
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/17/2016 S 1525
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/17/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu Mikuláš Hencz, nar. 14.12.1967, bytom Chotín č. 315, 946 31 Chotín.
1. Súpisová položka č.1 – Iná majetková hodnota
Peniaze v hotovosti v sume 2.000 EUR, slovom dvetisíc eur, uložené v notárskej úschove u Mgr. Peter Danczi,
notárska zápisnica č. N 1049/2016, Knú 26/2016.

V Nových Zámkoch, dňa 12.01.2017
JUDr. Zuzana Szabóová, správca
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K001059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Kozák – TEOS-SK v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 632 001
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4K/40/2016 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/40/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty Stanislav Kozák, nar.26.10.1977, podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Kozák – TEOS-SK
s miestom podnikania Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov, IČO: 41 632 001 v zmysle § 76 a nasl. zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal dňa 23.12.2016 nižšie uvedený majetok úpadcu
do súpisu všeobecnej podstaty:
Číslo súpisovej zložky 1
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Popis: Finančná hotovosť v sume 1.700,- EUR, uložená na bankovom účte SK27 7500 0000 0040 2409
0635 zriadenom na účely konkurzného konania úpadcu v ČSOB a.s., pobočka Vranov nad Topľou.
Súpisová hodnota majetku 1.700,- EUR
Číslo súpisovej zložky 2
Typ súpisovej zložky majetku:
Popis: Motorové vozidlo RENAULT MEGANE – EČV: VT997BM, VIN: VF1KMRF0533712968, farba
strieborná metalíza svetlá, rok výroby 2006
Súpisová hodnota majetku

1.500,- Eur

JUDr. Marián Novikmec, správca

K001060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Ujhelyi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 29, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.9.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K/79/2016-S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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Okresný súd Banská Bystrica
2K/79/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ján Čipka, správca konkurznej podstaty úpadcu Kamil Ujhelyi, nar. 25.9.1967, bytom Bernolákova 29, 974 01
Banská Bystrica, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k.
2K/79/2016-19 zo dňa 14.11.2016 zvolávam prvú schôdzu veriteľov na

deň: 21. februára 2016
v čase o: 13,00 hod.
miesto konania: kancelária správcu, Ul. Partizánska č. 197, Hnúšťa

s nasledovným programom: 1. Správa o doterajšom priebehu konkurzu
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Rozhodovanie o výmene správcu
4. Zistenie stanovísk veriteľov k spôsobu speňažovania

v Hnúšti, dňa 12. januára 2016
JUDr. Ján Čipka, správca

K001061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOBYT Slovakia s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 482 510
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2013 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Marián Novikmec, správca konkurznej podstaty úpadcu EKOBYT Slovakia s.r.o. v konkurze, so sídlom
Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany, IČO: 36 482 510 v konkurznom konaní vedenom pod č.k. 1K/55/2013 zvoláva na
deň 03.02.2017 o 13.00 h. schôdzu veriteľov v kancelárii správcu: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou,
s týmto programom schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o stave konania
3. Voľba člena veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Záver
Pri prezentácii sa veritelia musia preukázať dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb výpisom
z obchodného registra, zástupcovia veriteľov sa musia preukázať aj plnou mocou.
JUDr. Marián Novikmec, správca

K001062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beata Turzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lotyšská 5180/12, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 36, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/32/2016/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/32/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

V zmysle §92 ods.1 písm. d) a ods.6 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení a na základe
záväzného pokynu oddeleného veriteľa Ing.Miroslava Holčíka, narodeného 08.04.1951,trvale bytom Pezinok,
právne zastúpeného advokátskou kanceláriou JUDr.Vojtecha Horvátha, AK Holubyho 35, Pezinok,vo veci
speňaženia majetku patriaceho do oddelenej podstaty vyhlasujem dražbu a zverejňujem nasledovné oznámenie
o dražbe:
Dražobník a navrhovateľ dražby: JUDr.Viola Dudáková, správca, so sídlom Záhradnícka 36,82108 Bratislava,
správca úpadcu Beáty Turzovej, narodenej 11.03.1957, trvale bytom Lotyšská 12,
Bratislava-Pod. Biskupice.
Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr.Ida Plichtová, Račianska 69/A, 83102 Bratislava

Dátum konania dražby:

07.02.2017

Čas otvorenia dražby:

13.00 hod.

Opakovaná dražba:

nie

Predmet dražby:

súbor nehnuteľných vecí

byt č.31 na 3.p. bytového domu na Lotyšskej ul.12 v Bratislave, v podiele 1/1.
Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č.4807 Okresného úradu Bratislava II, katastrálny odbor ako stavba súpisné číslo
5180 na parc.č. 5452 bytový dom Lotyšská 10,12,14,16
súpisné číslo 5180 na parc.č. 5453 bytový dom Lotyšská 10,12,14,16
súpisné číslo 5180 na parc.č.5454 bytový dom Lotyšská 10,12,14,16
súpisné číslo 5180 na parc.č. 5455 bytový dom Lotyšská 10,12,14,16
Podiel priestoru na spoločných priestoroch 1708/100000
-spoluvlastnícky podiel k parceliam v rozsahu 1708/100000, na ktorých leží nehnuteľnosť je evidované na LV
č.5786 Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor ako
Parc.č. 5452 vo výmere 196m2 zastavané plochy a nádvoria
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parc.č. 5453 vo výmere 191m2 zastavané plochy a nádvoria
Parc.č.5454 vo výmere 193m2 zastavané plochy a nádvoria
Parc.č.5455 vo výmere 194m2 zastavané plochy a nádvoria

Na nehnuteľnostiach je zapísané záložné právo v prospech Ing.Miroslava Holčíka, narodeného 08.04.1951,
trvale bytom Pezinok a záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome v zmysle §15 zák.č.182/1993
Z.z..
Predmet dražby sa speňažuje ako celok.
Popis draženej nehnuteľnosti:
Jedná sa o 4-izbový byt č.31 s príslušenstvom a súčasťami na 3.p. bytového domu v Bratislave, Lotyšská ulica,
vchod č.12 s celkovou výmerou 82,04m2( z toho vykurovaná plocha je 66,33m2, úžitková plocha je 76,52m2
a podlahová plocha je 78,07m2.
Príslušenstvom bytu je kuchyňa, WC, kúpeľňa, predsieň, loggia vo výmere 3,97m2 a pivnica vo výmere 1,55m2.
Hodnota predmetu dražby bola stanovená správcom a odsúhlasená oddeleným veriteľom dňa 22.12.2016.

Najnižšie podanie:

108 000,- EUR

Minimálne prihodenie:

5 400,-EUR

Dražobná zábezpeka:

10 000,-EUR

V prípade, že žiaden účastník dražby neurobí ani najnižšie podanie je možné znížiť sumu najnižšieho podania
postupne 3x po sebe o 5% tejto ceny
A. Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky:
a)v hotovosti k rukám organizátora dražby v jeho sídle
b) bankovým prevodom alebo vkladom na účet dražobníka vedený v Tatra banke,
č.účtu:2611704591, variabilný symbol :IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa ,alebo rodné číslo ak ide
o nepodnikateľa. Popis: „ZÁBEZPEKA“ tak, aby zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr do otvorenia dražby
c) banková záruka( jej originál alebo úradne overená kópia)v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby
sa stane vydražiteľom,
d) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená bezhotovostným prevodom na

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účet bezodkladne po skončení dražby a oznámení čísla bankového účtu správcovi.

Úspešným vydražiteľom sa stane ten, kto urobil najvyššie podanie. Ak urobí niekoľko účastníkov dražby súčasne
rovnaké podanie v rámci toho istého vyvolania a ak nebolo urobené vyššie podanie, rozhodne licitátor žrebom
o tom, komu z nich príklep udelí. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej
vydražením.
Spôsob úhrady ceny:
Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením po odpočítaní zaplatenej dražobnej zábezpeky
bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet správcu vedený v Tatra banke, a.s., č.účtu 2611704591/1100,
variabilný symbol: - IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa tak, aby
bola na daný účet pripísaná do 15 dní od skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby:
Obhliadka č.1: 20.01.2017 o 10.00 hod.
Obhliadka č.2. 27.01.2017 o 10.00 hod.
Po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t.č.0903456315 alebo e-mailom po dohovore so správcom na:
dudakova@nextra.sk.
Vyzývam účastníkov dražby, aby sa dostavili do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba minimálne 30 minút
pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky a zapísania do zoznamu
účastníkov dražby.Účastníkom dražby môže byť len osoba, ktorá spĺňa zákonné podmienky v zmysle §5 zák.č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení a ktoré pred začatím dražby predloží dražobníkovi:
1. Doklad o zložení dražobnej zábezpeky
2. Doklad totožnosti (OP, CP)
3. Ak ide o právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako 1mesiac,
z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene
4. V prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom- splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude jasne a výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať
v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe
5. Čestné vyhlásenie účastníka dražby, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Osvedčujúci notár: JUDr.Ida Plichtová, Račianska 69/A, 831 02 Bratislava
Nadobudnutie vlastníctva a prechod práv a záväzkov viaznúcich na predmete dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo
iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.Prechodom vlastníckeho práva zanikajú záložné práva postupom
podľa ust. §93 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení zmien a doplnkov, ak predtým
nezanikli podľa ust. §28 ods.4 ZKR.
Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby dostane vydražiteľ dve vyhotovenia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice .Dražobník po zaplatení ceny predmetu dražby zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení bez zbytočného
Odkladu príslušnej správe katastra.Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez
prieťahov.Držobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.Zápisnicu
predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník.Jedno
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predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník.Jedno vyhotovenie
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.Všetky náklady spojené
s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.Nebezpečenstvo škody na predmete dražby
prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby.V ten istý deň prechádza na
vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby.Ak je vydražiteľ v omeškaní
s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
Poučenie podľa ust.§21 ods.2 a 6 zákona č.527/2002 Z.z. o Dobrovoľných dražbách v platnom znení:
1)V prípade, ak 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 v čase príklepu
hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu.V tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby po
uplynutí tejto lehoty.V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2)Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa ods.2 je povinná oznámiť príslušnému katastrálnemu odboru začatie
súdneho konania.
3)Účastníkom konania o neplatnosť dražby podľa ods.2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ods.2.
4)Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňa príklepu.
5)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.

V Bratislave 12.01.2017
JUDr.Viola Dudáková
správca

K001063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Maličký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 3237/13, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M.
Sídlo správcu:
Lipová 1, Humenné 066 01
Spisová značka správcovského spisu: 2K/82/2015/S1775
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/82/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU v zmysle § 101 ZKR v konkurznej veci vedenej na Okresnom
súde Prešov pod sp. zn. 2K/82/2015 úpadcu: Pavol Maličký, nar. 17.09.1966, bytom Tolstého 3237/13, 058 01
Poprad

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 2K/82/2016 zo dňa 30.12.2015 zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 3/2016 dňa 07.01.2016 pod č. zverejnenia: K000196 som bol ustanovený do funkcie správcu úpadcu: Pavol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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č. 3/2016 dňa 07.01.2016 pod č. zverejnenia: K000196 som bol ustanovený do funkcie správcu úpadcu: Pavol
Maličký, nar. 17.09.1966, bytom Tolstého 3237/13, 058 01 Poprad.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 45/2016 zo dňa 07.03.2016, č. zverejnenia: K004994
a doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku zverejnené v OV č. 183/2016 zo dňa
23.09.2016, ć. zverejnenia: K021890.
Súpisová zložka majetku zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod por. č.: 1 predstavuje nespotrebovanú časť
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu – súpisová hodnota majetku: 664,00 EUR.
Súpisová zložka majetku zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod por. č.: 2 predstavuje inú majetkovú
hodnotu – peňažnú hotovosť – súpisová hodnota majetku: 800,00 EUR.
Súpisová zložka majetku zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod por. č.: 3 predstavuje inú majetkovú
hodnotu – finančné prostriedky prevedené z účtu stavebného sporenia – súpisová hodnota majetku: 1.005,52 EUR.
Správca zostavil tento konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v zmysle § 96 ods. 5 ZKR a § 101 ods. 1
ZKR po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok
a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
Pred zostavením rozvrhu v zmysle § 96 ods. 2 ZKR správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej
podstate, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do tejto všeobecnej podstaty, z ktorej sa rozvrh
zostavuje; v zozname správca uviedol poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti všeobecnej
podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh zo
všeobecnej podstaty správca oznámil veriteľom zverejnením v Obchodnom vestníku č. 212/2016 zo dňa
04.11.2016, č. zverejnenia: K025136.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR nikto z oprávnených osôb neprejavil záujem nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate a zároveň nikto z oprávnených osôb v stanovenej lehote nenamietol u správcu poradie
pohľadávky proti všeobecnej podstate.
Správca predkladá v zmysle § 101 ods. 1 ZKR tento návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov
na schválenie príslušnému orgánu, teda zástupcovi veriteľov: INTREX TRADING, s.r.o., Brokoffova 37, 05801
Poprad a určuje mu lehotu 15 dní na jeho schválenie od doručenia.

II. ROZVRHOVÁ ČASŤ
Celková suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty: 2.469,52 EUR.
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 904,94 EUR.
Celková suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov: 1.564,58 EUR.

Návrh uspokojenia

Por.
VERITEĽ
č.
1.

2.

3.

Prihlásená
pohľadávka

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.,
1.176,92
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
INTREX
TRADING,
s.r.o.,
Brokoffova 37, 05801 Poprad
2.134,23
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.,
Bajkalská 30,
10.866,60
829 48 Bratislava
Sociálna poisťovňa so sídlom

nezabezpečená Zistená
nezabezpečená
v EUR
pohľadávka
v EUR
%

Suma
uspokojenie
v EUR

na

%
uspoko-jenia

1.176,92

1,40 21,90 EUR

1,86

2.134,23

2,53 39,58 EUR

1,86

10.866,60

12,89 201,68 EUR

1,86
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Sociálna poisťovňa so sídlom
v Bratislave, Ul. 29 augusta,
6.470,26
813 63 Bratislava
EOS KSI
Slovensko,
s.r.o.,
Pajštúnska 5,
63.639,22
813 63 Bratislava

SPOLU

84.287,23 EUR

Deň vydania: 17.01.2017

6.470,26

7,68 120,16 EUR

1,86

63.639,22

75,50 1.181,26 EUR

1,86

84.287,23 EUR

100

1,85 %

1.564,58 EUR

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:
Dátum
splatnosti:
-

Druh výdavku:

Suma
/EUR/:
výdavky 35,00
EUR
výdavky 15,00
EUR

Veriteľ:

Poplatky za vedenie účtu v Slovenská Hotové
sporiteľňa, a.s., pobočka Humenné
správcu
Hotové
Poštovné
správcu

Dôvod:
Povinnosť správcu v zmysle § 91 ods. 5 ZKR
Hotové výdavky správcu

-

Cestovné

Hotové
správcu

výdavky 136,43
EUR

Vyúčtovanie cestovných náhrad

-

Kopírovanie, papier, toner

Hotové
správcu

výdavky 25,00
EUR

Hotové výdavky správcu

SPOLU

Súdny poplatok 0,2 % z rozvrhu výťažku
Okresný súd Prešov 4,94 EUR
všeobecnej podstaty
JUDr. Tomáš Vorobeľ, 24,69
Odmena správcu z výťažku
LL.M., správca
EUR
JUDr. Tomáš Vorobeľ, 663.88
Paušálna odmena správcu
LL.M., správca
EUR
904,94
/EUR/

Súdny
poplatok
z
rozvrhu
výťažku
všeobecnej podstaty
Odmena správcu z výťažku – v zmysle § 20
ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Paušálna odmena správcu - v zmysle
§ 12 ods. 1 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M.

K001064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemčok Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Filipovo 71, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/50/2016 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/50/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška pohľadávky veriteľa:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pajštúnska 5
851 02 Bratislava
pohľadávka č. 1 v celkovej sume: 1 596,55 Eur
pohľadávka č. 2 v celkovej sume: 29 264,23 Eur
Pohľadávky boli zapísané do Zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 11 a 12. V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/
zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetné pohľadávky poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
v obchodnom vestníku.
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K001065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Romančák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhovište 101, 072 04 Trhovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/30K/12/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K12/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžnika Marcel Romančák, nar. 28.03.1978, bytom Trhovište 101, 072 04 Trhovište zverejnil v OV č.
145/2016 súpis všeobecnej podstaty dlžnika.
V zmysle § 73 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca je povinný
súpis pravidelne aktualizovať. Každú zmenu súpisu je správca povinný najneskôr do 10 dní od vykonania zmeny
zverejniť v Obchodnom vestníku.
Správca na základe pokynu zástupcu veriteľov zabezpečil vypracovanie znaleckého posudku Ing. Miroslavom
Sabakom, znalcom z odboru stavebníctvo, pozemné stavby. Keďže sa hodnota určená správcom a zistená
znalcom, uvedená v znaleckom posudku líši, správca opravuje pôvodne odhadnutú súpisovú hodnotu majetku
dlžnika zapísaného v súpise všeobecnej podstaty takto:
Súpisová položka 1:
Nehnuteľnosť pozemok parcela č. 3681/175 druh záhrady o výmere 2 272 m2, k.ú. Trhovište, LV č. 60 Okresný
úrad Michalovce, katastrálny odbor. Vlastníctvo: výlučný vlastník 1/1; Pôvodná súpisová hodnota: 5 680,00 €.
Nová zapísaná hodnota : 5 089, 28 €
Dôvod zmeny: Znalecký posudok č. 237/2016 znalca Ing. Miroslava Sabaku;

Súpisová položka 2:
Nehnuteľnosť pozemok parcela č. 3681/176 druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 800 m2, k.ú. Trhovište, LV
č. 60 Okresný úrad Michalovce, katastrálny odbor. Vlastníctvo: výlučný vlastník 1/1; Pôvodná súpisová hodnota:
2 000,00€.
Nová zapísaná hodnota: 2 792,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zmeny: Znalecký posudok č. 237/2016 znalca Ing. Miroslava Sabaku;

Súpisová položka 3:
Nehnuteľnosť, stavby so súpisným číslom 101 - druh rodinný dom stojaci na parcele č. 3681/176, LV č. 1761 k. ú.
Trhovište, Okresný úrad Michalovce katastrálny odbor, Vlastníctvo: Spoluvlastnícky podiel vo výške ½ v pomere
k celku. Pôvodná súpisová hodnota: 35 000 €.
Nová zapísaná hodnota: 10 146,55 €.
Dôvod zmeny: Znalecký posudok č. 237/2016 znalca Ing. Miroslava Sabaku;

V Košiciach dňa 09.01.2017

JUDr. Jana Závodská, správca

K001066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SITUM-SK, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 386, 034 74 Liptovské Revúce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 503 568
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2013/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KP recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu SITUM-SK, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Stredná 386,
034 74 Liptovské Revúce, IČO: 36 503 568 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 oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok boli zapísané pohľadávky doručené správcovi po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok
nasledovných veriteľov:

označenie veriteľa

IČO

sídlo/adresa veriteľa

Celková prihlásená suma

Alojzia Beďačová

Stredná 288, Liptovské Revúce

158,94 €

Alojzia Baťová

Liptovské Revúce č. 261

388,65 €

Ľudmila Frniaková
Blažena Madliaková

Liptovské Revúce č. 37
Stredná 335, Liptovské Revúce

169,20 €
169,20 €

V Žiline, dňa 12.01.2017
KP recovery, k.s., správca
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K001067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AlfaWood, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 548 065
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2012/S180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Eva Vodová, správca úpadcu AlfaWood s.r.o., v konkurze sp.zn. 2K/34/2012, v súlade s ust. § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto
oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od vyhlásenia konkurzu bola správcovi doručená dňa
09.01.2017 prihláška pohľadávky veriteľa: KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom
Šefanovičova 4, Bratislava, IČO: 00 585 441, v celkovej výške 951,77 EUR, poradie: iná pohľadávka, právny dôvod:
pohľadávka z titulu poistného do doby zániku poistenia z Poistnej zmluvy – Poistenie malých a stredných
podnikateľov č. 6553454544, priznaná rozsudkom OS Bratislava V, č.k. 29Cb/233/2012-31 zo dňa 12.06.2013,
právoplatným dňa 22.07.2013. V súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR uvedená pohľadávka bola zapísaná do Zoznamu
pohľadávok pod poradovým číslom 8.
JUDr. Eva Vodová, správca

K001068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Greschner ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubľanská 9, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1981
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2016 / S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania - 3. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu Michal Greschner,
nar. 7.6.1981, Ľubľanská 9, 010 08 Žilina, v súlade s vydaným záväzným pokynom príslušného veriteľského
orgánu, ponúka v rámci verejného ponukového konania na predaj hnuteľný majetok úpadcu za kúpnu cenu vo
výške minimálne 50% súpisovej hodnoty:

HNUTEĽNÝ MAJETOK
por.č.

popis

stav

súp. hodnota

1.

Osobné motorové vozidlo - FORD FOCUS COMBI 1,8 Tdi

ZA 903 DZ, rok. Výroby: 2000

1 500,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke s označením
„PONUKA- GRESCHNER - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
tak, aby bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 od zverejnenia tohto inzerátu.

Bližšie informácie o podmienkach verejného ponukového konania poskytne správca konkurznej podstaty
v informačnom memorande o verejnom ponukovom konaní, v ktorom sú uvedené informácie o náležitostiach
a prílohách ponuky. O zaslanie informačného memoranda môže záujemca požiadať osobne v správcovskej
kancelárii správcu, e-mailom na adrese: msustek@licitor.sk alebo telefonicky na čísle 0905/447 835.

LICITOR recovery, k.s., správca

K001069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z KOVO s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájníková 288, 962 02 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 468 621
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/64/2014 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/64/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty

JUDr. Denisa Pejchalová, so sídlom kancelárie Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica ako správca úpadcu A-Z
KOVO s.r.o. „v konkurze“, IČO: 45 468 621, so sídlom Hájniková 288, 962 02 Vígľaš týmto na základe udeleného
súhlasu s vylúčením súpisovej zložky majetku zo strany predsedu veriteľského výboru ako príslušného orgánu
vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty nasledovnú súpisovú zložku majetku z dôvodu, že jej vymáhanie je zjavne
neúčelné:

Por.č. Právny dôvod vzniku

72

Suma

Mena Obchodné meno, sídlo, IČO dlžníka

Súpisová
hodnota

fa. 20130008 tovar a
TE-SPOL FM s.r.o., Palkovická 2105, Frýdek Místek, ČR,
3601,72 EURO
3 601,72 €
práce
IČO:28564791

V Banskej Bystrici, dňa 12. januára 2017
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JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K001070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GLANCE HOUSE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 796 425
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2016 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, ako správca úpadcu GLANCE HOUSE,
s.r.o. , so sídlom Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 796 425, ustanovený uznesením Okresného
súdu v Prešove sp. zn. 4K/36/2016-243 zo dňa 15.11.2016, zvolávam prvú schôdzu veriteľov na deň 27.2.2016 o
10.00 hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu, nachádzajúcej sa v Prešove, na ul. Tkáčskej č. 2, 3. poschodie
s nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Správa o činnosti správcu, 3. Rozhodovanie
o výmene správcu podľa ust. § 36 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení, 4. Voľba veriteľského výboru, 5. Záver..
Prezentácia účastníkov bude v uvedený deň od 9.30 hod. do 10.00 hod.. Pri prezentácii veritelia sú povinní
predložiť doklad totožnosti a doklad oprávňujúci konať v mene veriteľa preukazujúci právnu subjektivitu veriteľa –
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, resp. výpis z iného obdobného registra. Zástupcovia
veriteľov sú okrem horeuvedených dokladov povinní predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa resp. veriteľov v tomto konaní a to originál, resp. overenú kópiu, ak tieto nie sú súčasťou konkurznej
prihlášky. Bližšie informácie budú poskytnuté na adrese správcu, resp. na tel. č. 051/7581849.
V Prešove, 12.1.2017

JUDr. Miloš Hnat, správca

K001071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VALTSLOV s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1/1, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 096 329
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/43/2014 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/43/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, ako
správca úpadcu VALTSLOV s.r.o. so sídlom SNP 1/1, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 34 096 329, týmto v súlade so
záväzným pokynom zástupcu veriteľov vyhlasuje opakované ponukové konanie na odpredaj nasledovného majetku
zaradeného do všeobecnej podstaty:
typ súpisovej
P.č. hodnoty
špecifikácia majetku
majetku

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

pohľadávka voči: Tecno srl, Via Damiano Chiesa 6, 21013

majetok
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majetok
úpadcu
12.04.2015
podliehajúci
konkurzu

pohľadávka voči: Tecno srl, Via Damiano Chiesa 6, 21013
Gallarate, Taliansko, z titulu faktúry č. 201347, splatná dňa 1/1
25.10.2013 vo výške 2 500 Eur (neuhradená výška 500 Eur)

peňažná
21
pohľadávka

Deň vydania: 17.01.2017

500,00

K predmetnej pohľadávke bol vydaný Európsky platobný rozkaz dňa 5.8.2016, doručený dňa 28.8.2016, ktorý
je vykonateľný v súlade s článkom 18 nariadenia (ES) č. 1896/2006.
Podmienky účasti na opakovanom ponukovom konaní:
1. Záujemcovia môžu zasielať svoje ponuky do 15 dní odo dňa zverejnenia opakovaného ponukového konania
v obchodnom vestníku vo forme poštovej zásielky alebo osobne v zalepenej obálke s výrazným označením
"konkurz Valtslov pohľadávka - neotvárať" na adresu: BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., Mierové nám. 37,
911 01 Trenčín.
2. Záujemcom budú poskytnuté všetky informácie k ponúkanému majetku, ktoré sú správcovi známe.
3. Jediným kritériom pre určenie víťaznej ponuky bude najvyššia ponúknutá cena.
4. Na ponuky, ktoré budú správcovi predložené po lehote, alebo nebudú spĺňať podmienky ponukového
konania sa nebude prihliadať.
5. V prípade, ak úspešný záujemca neuzavrie so správcom zmluvu o prevode pohľadávok bude ako víťazná
ponuka vyhodnotená ponuka nasledujúca v poradí.
6. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v lehote do 5
kalendárnych dní, o čom vyhotoví správca úradný záznam/zápisnicu.
7. Víťazná ponuka bude podliehať schváleniu zástupcom veriteľom, pričom správca predloží zástupcovi
veriteľov súhrnný prehľad o všetkých prijatých ponukách. Po schválení víťaznej ponuky uzavrie správca
s víťazom ponukového konania zmluvu.
Bližšie informácie k ponukovému konaniu a predmetu ponukového konania môžu záujemcovia získať na tel. č. 0949
62 44 75, email: blspravca@gmail.com alebo priamo v kancelárii správcu.
V Trenčíne 12.1.2017

K001072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016/S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

G
&
B
KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s.,
správca
úpadcu:
RUŽA NR, s.r.o.,
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra, IČO : 44 365 934, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.:
Sro, vl. č.: 22959/N oznamuje zaktualizovanie súpisu oddelenej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v OV č.
167/2016 dňa 30.08.2016 pod K020001

I. Pozemky
Výmera
m2

Druh pozemku
1

Zastavané
nádvoria

plochy

a

2

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané

plochy

a

v Katastrálne
územie

Obec

Štát List vlastníctva

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

25

Veľké Pole

Veľké
Pole

SR 429

7

1/1

84,75 €

206

Veľké Pole

Veľké
Pole

SR 429

20

1/1

698,34 €

Veľké
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3
4
5
6
7
8
9
10

Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria

plochy

a

plochy

a

plochy

a

plochy

a

plochy

a

plochy

a

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a
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73

Veľké Pole

237

Veľké Pole

111

Veľké Pole

281

Veľké Pole

49

Veľké Pole

132

Veľké Pole

5354

Veľké Pole

24

Veľké Pole

Veľké
Pole
Veľké
Pole
Veľké
Pole
Veľké
Pole
Veľké
Pole
Veľké
Pole
Veľké
Pole
Veľké
Pole

Deň vydania: 17.01.2017

SR 429

21

1/1

247,47 €

SR 429

22

1/1

803,43 €

SR 429

23

1/1

376,29 €

SR 429

24

1/1

952,59 €

SR 429

25

1/1

166,11 €

SR 429

26

1/1

447,48 €

SR 429

29/1

1/1

18 150,06 €

SR 429

29/2

1/1

81,36 €

Súp.zložky 1-10 tvoria oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123,
zap. v OR OS BA I, odd. Sa, vl.č. 158/B
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 633

II.Stavby Popis

Kat.úz.

List vlastníctva súp.č. Parc. číslo Obec

Štát Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota

11

Ubytovňa

Veľké Pole 429

4

21

Veľké Pole SR 1/1

4 938,93 €

12

Kuchyňa

Veľké Pole 429

5

20

Veľké Pole SR 1/1

13 893,28 €

13

Ubytovňa

Veľké Pole 429

6

24

Veľké Pole SR 1/1

28 300,58 €

14

Ubytovňa

Veľké Pole 429

7

25

Veľké Pole SR 1/1

3 503,52 €

15

Ubytovňa a hosp.budovaVeľké Pole 429

8

26

Veľké Pole SR 1/1

9 492,23 €

16

Ubytovňa a hosp.budovaVeľké Pole 429

9

23

Veľké Pole SR 1/1

7 817,25 €

17

Budova - ČOV

Veľké Pole 429

264

29/2

Veľké Pole SR 1/1

1 012,78 €

18

Ubytovňa

Veľké Pole 429

271

22

Veľké Pole SR 1/1

36 996,38 €

19
Garáž
Veľké Pole 429
272
7
Veľké Pole SR 1/1
313,79 €
Súp.zložky 11-19 tvoria oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123,
zap. v OR OS BA I, odd. Sa, vl.č. 158/B
Číslo zabezpečenečj pohľadávky v zozname pohľadávok: 633

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

K001073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
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Deň vydania: 17.01.2017

Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016/S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty:
Súp.zložka č.

Popis

Katastrálne územie

Obec

List vlastníctva

Parcelné číslo

Súpisová hodnota

1062

Kotolňa s.č. 271

Veľké Pole

Veľké Pole

429

22

4 445,77 €

1063

Práčovňa s.č.271

Veľké Pole

Veľké Pole

429

22

5 489,51 €

1064

Sklad

Veľké Pole

Veľké Pole

429

29/1

792,73 €

1065

Kresliareň

Veľké Pole

Veľké Pole

429

29/1

594,55 €

1066

Prístrešok

Veľké Pole

Veľké Pole

429

29/1

577,91 €

1067

Oplotenie

Veľké Pole

Veľké Pole

429

29/1

198,90 €

1068

Elektrická prípojka

Veľké Pole

Veľké Pole

429

29/1

138,28 €

1069

Kanalizačná prípojka

Veľké Pole

Veľké Pole

429

29/1

104,53 €

1070

Vodovodná prípojka

Veľké Pole

Veľké Pole

429

29/1

271,93 €

1071

Vonkajšie schody

Veľké Pole

Veľké Pole

429

29/1

12,81 €

1072

Vykurovanie

Veľké Pole

Veľké Pole

429

29/1

23,22 €

Súp.zložky 1062-1072 tvoria oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321
123, zap. v OR OS BA I, odd. Sa, vl.č. 158/B
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 633
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