Obchodný vestník 13/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.01.2017

K001191
Spisová značka: 8K/71/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Silvia Bíziková, rod. Belišová, nar.
30.07.1978, Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Silvia
Bíziková, rod. Belišová, nar. 30.07.1978, Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Silvia Bíziková, rod. Belišová, nar. 30.07.1978,
Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K001192
Spisová značka: 2K/24/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Erika Futáková, nar. 11. 08.
1975, bytom 965 01 Žiar nad Hronom, SNP 579/105, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Mário Keleti, so
sídlom kancelárie 981 01 Hnúšťa, Hlavná 36, uznesením č. k. 2K 24/2016 - 133 zo dňa 16. 12. 2016 povolil vstup
nového veriteľa - JUDr. Richarda Hulína, nar. 20. 11. 1973, bytom Hurbanova 1582/20, 911 01 Trenčín do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Aquadol, s. r. o., so sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava,
IČO: 36 740 101 a namiesto pôvodného veriteľa - SYNDICATE s. r. o., so sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava,
IČO: 36 869 155. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 01. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K001193
Spisová značka: 2K/77/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka MAJO spol. s r.o. "v likvidácii", so sídlom 974 05
Banská Bystrica, Zvolenská cesta 37, IČO: 31 591 663, zast. likvidátorom JUDr. Ďurčeková, správca k.s., so sídlom
974 01 Banská Bystrica, Námestie slobody 5, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
odd. Sro , vložka č. 1411/S, uznesením č. k. 2K 77/2016 - 22 zo dňa 14. 12. 2016 zastavil konkurzné konanie pre
nedostatok majetku dlžníka. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 01. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.01.2017
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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K001194
Spisová značka: 2K/98/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa SIA „SELDEKSPO“, so sídlom Krustabaznicas
str. 14, Riga LV-1006, Lotyšsko, IČ DPH: LV 40103312782, zast. JUDr. Henrietou Čabanovou, advokátkou, so
sídlom 984 01 Lučenec, M. Rázusa č. 35 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka eMTrade a.s., so
sídlom 965 01 Ladomerská Vieska 269, IČO: 36 628 760, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sa, vložka č. 952/S takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi eMTrade a.s., so sídlom 965 01 Ladomerská Vieska 269, IČO: 36 628
760
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K001195
Spisová značka: 31K/24/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Andrea Okolicsányiová, narodená:
07.12.1975, trvale bytom: Jenisejská 1407/2, 040 12 Košice, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol

O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie: Učňovská 1, 040 15 Košice, zn.
správcu: S1479.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 12.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K001196
Spisová značka: 31K/71/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: EXPOSTAV Michalovce s.r.o. "v likvidácii", so sídlom:
Námestie osloboditeľov 64, Michalovce 071 01, IČO: 36 597 899, v zastúpení: H-GLOBAL-A s.r.o., so sídlom:
Svätoplukova 3930, 071 01 Michalovce, IČO: 44 831 501 - likvidátor, 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: EXPOSTAV Michalovce s.r.o. "v likvidácii", so
sídlom: Námestie osloboditeľov 64, Michalovce 071 01, IČO: 36 597 899.
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,
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Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 12.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K001197
Spisová značka: 31K/72/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. Maroš Škorec, narodený: 02.06.1972, bytom: Čermeľská
cesta 47/A, 040 01 Košice, práv. zastúpený: JUDr. Slávka Kováčová - advokátka, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Ing. Maroš Škorec, narodený: 02.06.1972,
bytom: Čermeľská cesta 47/A, 040 01 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 12.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K001198
Spisová značka: 27K/28/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alžbeta Szücsová, nar. 17.09.1961, bytom Číčov, Petöfiho č.
59/1, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Alžbeta Szücsová, nar. 17.09.1961, bytom Číčov, Petöfiho č. 59/1,
takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: Alžbeta Szücsová, nar. 17.09.1961, bytom Číčov, Petöfiho č. 59/1.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: Alžbeta Szücsová, nar. 17.09.1961, bytom Číčov, Petöfiho č. 59/1.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.1.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K001199
Spisová značka: 31K/48/2016
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu úpadcu : Jozef Gyurcsovics, nar. 29.7.1952, bytom 946 31 Chotín
193, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Jozef Gyurcsovics, nar. 29.7.1952, bytom 946 31 Chotín 193,
takto
rozhodol
I. O d v o l á v a predbežného správcu Ing. Nikoletu Pappovú, so sídlom kancelárie Stummerova 1553/47, 955 01
Topoľčany, S1820.
II. U s t a n o v u j e predbežného správcu JUDr. Erika Solára, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, S
477.
III. Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K001200
Spisová značka: 32K/58/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky- dlžníčky: Margita Lazárová, nar. 6.1.1959, bytom Čakajovce 95, 951
43 Čakajovce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku: Margita Lazárová, nar. 6.1.1959, bytom Čakajovce 95,
951 43 Čakajovce, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e G&B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s., sídlo kancelárie správcu SNP 56,
934 01 Levice za predbežného správcu dlžníkovi Margita Lazárová, nar. 6.1.1959, bytom Čakajovce 95, 951 43
Čakajovce.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K001201
Spisová značka: 32K/25/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ladislav Levický, nar.
26.5.1980, bytom Bazovského 6, 949 11 Nitra, adresa pre doručovanie: P. O. BOX 55, 949 10 Nitra 10, ktorého
správcom je Ing. Rudolf Ivan, so sídlom kancelárie Štefánikova 4, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu,
takto
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Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ladislav Levický, nar.
26.5.1980, bytom Bazovského 6, 949 11 Nitra, adresa pre doručovanie: P. O. BOX 55, 949 10 Nitra 10, ktorého
správcom je Ing. Rudolf Ivan, so sídlom kancelárie Štefánikova 4, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu,
takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi Ing. Rudolfovi Ivanovi, so sídlom kancelárie Štefánikova 4, 949 01 Nitra,
paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Ing. Rudolfa Ivana, so sídlom
kancelárie Štefánikova 4, 949 01 Nitra časť priznanej paušálnej odmeny vo výške 489,86 eura zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 57/2016
do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K001202
Spisová značka: 32K/36/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Mária Hegedüsová, nar. 23.4.1965, bytom Mierová 651,
946 01 Kameničná, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku: Mária Hegedüsová, nar. 23.4.1965, bytom
Mierová 651, 946 01 Kameničná, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi Ing. Mgr. Štefanovi Kozárovi, so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949
01 Nitra, odmenu v sume 165,97 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 339,98 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu Ing. Mgr. Štefana Kozára, so
sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume 505,95
eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou D19-76/2016 do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
III.

V r a c i a navrhovateľke zvyšnú časť preddavku vo výške 157,93 eura.

IV.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vrátiť navrhovateľke nevyplatenú časť preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 157,93 eura zaplatenú na účet súdnych preddavkov pod
položkou D19-76/2016 do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ
preddavku - navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd,
rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne ( odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha ( odvolací návrh).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
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K001203
Spisová značka: 32NcKR/23/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Mária Hegedüsová, nar. 23.4.1965, bytom Mierová 651,
946 01 Kameničná, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Návrh dlžníčky Márie Hegedüsovej, nar. 23.4.1965, bytom Mierová 651, 946 01 Kameničná, na povolenie oddlženia
z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník v lehote do 15 dní odo
dňa doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne ( odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
( odvolací návrh).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K001204
Spisová značka: 2R/3/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CO.BE.R. spol. s r.o., so sídlom Suchý jarok 6215, 066 19
Humenné, IČO: 31 704 166, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: CO.BE.R. spol. s r.o., so sídlom Suchý jarok 6215, 066 19 Humenné, IČO: 31
704 166.
Ustanovuje správcu: Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie
k sp. zn. 2R/3/2016.
U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája
2000 o konkurznom konaní informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu:
a)

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,

b)
osobe,

nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej

c)
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku Dlžníka prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)

urobenie
právneho
úkonu bez
primeraného
protiplnenia
zvýhodňujúceho
právneho
úkonu,
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákonaalebo
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

g)

urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
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h)

vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 ZKR),

významný podiel na celkovej hodnote majetku Dlžníka prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
Obchodný vestník 13/2017
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Deň vydania: 19.01.2017
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)

urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,

g)

urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,

h)

vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 ZKR),

i)

vykonanie právneho úkonu Dlžníka o zmene osôb v štatutárnych orgánoch,

j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
k)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
l)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany Dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 100.000,- EUR, ak nejde o plnenia vyplývajúce z
právnych úkonov Dlžníka schválených Správcom,
m)
akékoľvek plnenie Dlžníka voči tretej osobe predstavujúce o i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
n)

vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej s Dlžníkom,

o)

vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom
prihlásenej pohľadávky,

p)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej Správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany Dlžníka v
zmysle ustanovenia § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku vykonaného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
P o u č u j e veriteľov, že pohľadávka sa prihlasuje vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, a to na predpísanom
tlačive, ktorého vzor, náležitosti a do neho zapisované údaje spolu s vysvetlivkami sú uvedené v prílohe vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR). Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 121 ZKR). Podľa § 122 ZKR prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí
byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu
na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa
pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§ 122
ZKR).
Ukladá správcovi predkladať súdu podrobné písomné správy o stave reštrukturalizačného konania a o aktuálnom
stave obchodnej a finančnej situácie dlžníka, a to vždy ku 15-temu dňu každého kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola reštrukturalizácia dlžníka povolená.
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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reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa
pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§ 122
ZKR).
Obchodný vestník 13/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 19.01.2017
Ukladá správcovi predkladať súdu podrobné písomné správy o stave reštrukturalizačného konania a o aktuálnom
stave obchodnej a finančnej situácie dlžníka, a to vždy ku 15-temu dňu každého kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola reštrukturalizácia dlžníka povolená.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky povolenia reštrukturalizácie nastávajú odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia o povolení
reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení
v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 12.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001205
Spisová značka: 4K/51/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: MED LEADER s.r.o., so sídlom Viedenská
cesta 7, 851 01 Bratislava, IČO: 43 835 058, právne zastúpeného Consilior Iuris s.r.o., so sídlom Miletičova 23, 821
09 Bratislava, IČO: 47 231 157 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti: REVITAL PLUS, s.r.o., so
sídlom Sládkovičova 300, 069 01 Snina, IČO: 36 693 847, takto
rozhodol
konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: REVITAL PLUS, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 300,
069 01 Snina, IČO: 36 693 847 z a s t a v u j e,
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1.659,70 eura zloženého navrhovateľom dňa
12.12.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 149/2016, a to po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 12.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K001206
Spisová značka: 2K/52/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefánia Veľasová, nar. 5.5.1967, s miestom podnikania
067 11 Nižné Ladičkovce 121, IČO: 44 083 190, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefánia Veľasová, nar. 5.5.1967, s miestom podnikania 067 11 Nižné
Ladičkovce 121,
IČO: 44 083 190,
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

ustanovuje správcu: JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné,
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vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefánia Veľasová, nar. 5.5.1967, s miestom podnikania 067 11 Nižné
Ladičkovce 121, IČO: 44 083 190,
ustanovuje správcu: JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/52/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 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 zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).

Okresný súd Prešov dňa 13.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001207
Spisová značka: 23K/35/2016
Slovenskej
republiky na
podľa
zákona úpadcu:
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Z. z. oKatrincová,
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Deň vydania: 19.01.2017

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Silvia Katrincová, nar. 26.5.1991,
Sihotská 2416/15, Hlohovec, správcom ktorého je: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Pribinova
381/23, Hlohovec, o odmene správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Pribinova 381/23, Hlohovec, paušálnu odmenu
vo výške 796,66 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K001208
Spisová značka: 25K/19/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eugen Féher, nar. 28.8.1959, Školská
992/5, 931 01 Šamorín, zastúpeného súdom ustanoveným opatrovníkom: Ľudmila Fehérová, nar. 30. 11. 1962,
bytom Školská č. 992/5, Šamorín,správcom ktorého je Ing. Renáta Petrová, so sídlom kancelárie: Komesnkého 33,
927 01 Šaľa-Veča, o výmene správcu, takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu: Ing. Renátu Petrovú, so sídlom kancelárie: Komenského 33, 927 01
Šaľa-Veča.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Laurinská 3/A, 811 01
Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K001209
Spisová značka: 23K/43/2016
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, ( 0338821511, fax: 033/88 21 191
elektronická adresa: podatelnaOSTT@justice.sk

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
23K/43/2016

Vybavuje/linka
OS Trnava/21200,517

Trnava
13.01.2017

VEC
Upovedomenie veriteľov o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ján Gombos, nar. 18.6.1965, Diakovce 823,
zast.: Odborová organizácia PEDRASLO, Revolučná štvrť 957/17, 924 01 Galanta, zast.: JUDr. Peter Peružek, s.r.o.,
Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PEDRAZZOLI SLOVAKIA,
spol. s.r.o., IČO 36237540, Esterházyovcov 1407, 924 01 Galanta, upovedomuje veriteľov označených v návrhu:
VEMEX ENERGO s.r.o., Moyzesova 936/5, 811 05 Bratislava, IČO: 35 853 441, zastúpený: JUDr.
Alena Arbetová, advokátka, Námestie sv. Martina 3A, 908 51 Holíč
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o termíne
je nariadené
deň:webovom sídle: www.justice.gov.sk
a o pojednávania,
zmene a doplneníktoré
niektorých
zákonov nana
svojom
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ján Gombos, nar. 18.6.1965, Diakovce 823,
zast.: Odborová organizácia PEDRASLO, Revolučná štvrť 957/17, 924 01 Galanta, zast.: JUDr. Peter Peružek, s.r.o.,
Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PEDRAZZOLI SLOVAKIA,
spol. s.r.o., IČO
36237540,
924 01a Galanta,
upovedomuje veriteľov označených
v návrhu:
Obchodný
vestník
13/2017Esterházyovcov 1407,
Konkurzy
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Deň vydania:
19.01.2017
VEMEX ENERGO s.r.o., Moyzesova 936/5, 811 05 Bratislava, IČO: 35 853 441, zastúpený: JUDr.
Alena Arbetová, advokátka, Námestie sv. Martina 3A, 908 51 Holíč
o termíne pojednávania, ktoré je nariadené na deň:
22.02.2017 o 08:30 hod. , č. d. 242 , 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.
JUDr. Vincent Szabó
sudca
Za správnosť vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K001210
Spisová značka: 23K/36/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VVL INVEST, s.r.o., IČO 35902124, Tamaškovičova
17, Trnava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 25147/T, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: VVL INVEST, s.r.o., IČO 35902124, Tamaškovičova 17, Trnava.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Insolvenčný správca, ks., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, Trnava.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ
doručíspravodlivosti
správcovi prihlášku
prihlášku
prihliada,
však nemôže
Vydáva
Ministerstvo
Slovenskejneskôr,
republikyna
podľa
zákona č.sa
200/2011
Z. z.veriteľ
o Obchodnom
vestníku vykonávať
a o zmene
doplnení niektorých
zákonov
na svojom webovom
www.justice.gov.sk
hlasovacie právo a ďalšie
právaaspojené
s prihlásenou
pohľadávkou.
Právosídle:
na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
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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

1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého
vzor 13/2017
je uvedený v prílohe vyhlášky
č. 665/2005
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia
Obchodný
vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
19.01.2017
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K001211
Spisová značka: 3K/9/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HOMEWARE Production, s.r.o., so
sídlom Framborská 253/21, 010 01 Žilina, IČO: 36 779 628, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Herich, PhD. so
sídlom kancelárie Dončova 13, 034 01 Ružomberok, takto
rozhodol
Priznáva prekladateľke Mgr. Andrei Bilkovej, Jura Hronca 3409/13, 010 15 Žilina odmenu za preklad písomností z
jazyka slovenského do jazyka nemeckého v sume 185,60 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby odmenu za preklad písomností vo výške 185,60 eur poukázala
prekladateľke Mgr. Andrei Bilkovej, Jura Hronca 3409/13, 010 15 Žilina, po právoplatnosti tohto uznesenia z
rozpočtových prostriedkov súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) 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.
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; s prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 12.1.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K001212
Spisová značka: 4K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka
Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: I electro s.r.o. so sídlom Medvedzie
129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: I electro s.r.o. so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151
935.
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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Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: I electro s.r.o. so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151
935.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
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.
Okresný súd Žilina dňa 12.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K001213
Spisová značka: 4K/21/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Gromovská, nar. 09.02.1976, bytom Ševčenkova
10192/8, 036 01 Martin, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Monika Gromovská, nar. 09.02.1976, bytom Ševčenkova 10192/8, 036 01
Martin.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky (§ 14 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje;
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 12.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K001214
Spisová značka: 3K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Anna Garabašová, nar. 23.5.1955, bytom Fiačice 39, 032
14 Gôtovany, podnikajúca pod obchodným menom Anna Garabašová - PRÁČOVŇA JAM, s miestom podnikania
Fiačice 39, 032 14 Gôtovany, IČO: 41327659, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníčke: Anna Garabašová, nar. 23.5.1955, bytom Fiačice 39, 032 14 Gôtovany,
podnikajúca pod
obchodným menom Anna Garabašová - PRÁČOVŇA JAM, s miestom podnikania Fiačice 39, 032
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
14 Gôtovany, IČO: 41327659.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Začína konkurzné konanie voči dlžníčke: Anna Garabašová, nar. 23.5.1955, bytom Fiačice 39, 032 14 Gôtovany,
podnikajúca pod obchodným menom Anna Garabašová - PRÁČOVŇA JAM, s miestom podnikania Fiačice 39, 032
14 Gôtovany, IČO: 41327659.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
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.
Okresný súd Žilina dňa 12.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, 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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K001215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: J&H FIRM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kruhová 1004/51, 059 71 Ľubica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 690 810
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Okružná 18, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4K/31/2016 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/31/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu J&H FIRM s.r.o., so sídlom Kruhová 1004/51, 059
71 Ľubica, IČO: 47 690 810, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ď'alej len "ZKR") zverejňuje bankový účet
správcu,
na
ktorý
môžu
veritelia
skladať
kauciu
pre
popretie
pohľadávky.
Predmetný bankový účet je: SK27 1100 0000 0029 4703 2872, účet je 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; 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 Poprade, dňa 10.01.2017
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K001216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Anna Klanduchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 9, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1970
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/30/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznam:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym
orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, úpadcu: Ing. Anna
Klanduchová nar.24.10.1970, bytom M.R. Štefánika 9, 934 01 Levice, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Nitra, č. k.: 32K/30/2016, , týmto oznamujem, že druhé kolo dražby zverejnenej v OV č. 228/2016
bolo úspešné. Rastislav Hajko, bytom Jabloňovce 222 vydražil majetok úpadcu za kúpnu cenu 2928 Eur o čom bola
spísaná notárska zápisnica N22052/2016, NZ965/2017, NCRIs971/2017.

K001217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Schmidt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rýnska 160/19, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 31K/56/2016 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/56/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

1. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Jozef Schmidt, nar.
22.05.1965, trvale bytom Rýnska 160/19, 949 11 Nitra (ďalej aj ako len „Úpadca“) oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Nitra, spis. zn.: 31K/56/2016 zo dňa 09.01.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a do
funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený správca Mgr. Veronika Hetényiová, so sídlom kancelárie
Mostná 62, 949 01 Nitra. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č.: OV 10/2017 zo dňa
16.01.2017.
1. According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the Resolution of the District Court Nitra, proc. no.
31K/56/2016, dated on the 9th January 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor ́s assets Jozef
Schmidt, born on the 22nd Mai 1965, domiciled in Rýnska 160/19, 949 11 Nitra, Slovak republic and Mgr. Veronika
Hetényiová, office address Mostná 62, 949 01 Nitra, Slovak republic was appointed to the function of bankruptcy
trustee. The above mentioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No. OV 10/2017
dated on 16th January 2017.
2. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. Veronika
Hetényiová, Mostná 62, 949 01 Nitra, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na
Okresný súd Nitra, Štúrová č. 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, spis. zn. 31K/56/2016.
2. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor ́s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Veronika Hetényiová,
office address Mostná 62, 949 01 Nitra, Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims in one original also to the
Okresný súd Nitra (District Court Nitra), Štúrová č. 9, 949 68 Nitra, Slovak Republic, to the proc. no. 31K/56/2016.
3. 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 a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
3. The registration of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankrupt ́s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the interests, and the interests
divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be
dated
and
signed
by
creditor.
The
registration
form
can
be
found
on
the
website:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. 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.
4. 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.
4. 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.
5. 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. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
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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EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámi správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
5. Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor ́s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the lodgment of claim. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee. In case a
non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise creditor ́s
lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
6. Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani
súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Veriteľ
zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
6. Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after
the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have
to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become
extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the
creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim. The creditor is responsible for the
legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
7. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
7. This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.
V Nitre, dňa 16.01.2017
Nitra, the 16th January 2017

Mgr. Veronika Hetényiová
správca
debtors trustee

K001218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Schmidt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rýnska 160/19, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/56/2016 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/56/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Veronika Hetényiová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, správca úpadcu Jozef Schmidt, nar.
22.05.1965, trvale bytom Rýnska 160/19, 949 11 Nitra oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu v úradných hodinách počas pracovných dní od 9:00-12:00 hod. a od 13:00-16:00 hod.. Právo
nahliadať do spisu majú účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou
mocou, osoby vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, orgány činné v trestnom konaní
a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel.č. 037/658 5182.
V Nitre, dňa 16.01.2017
Mgr. Veronika Hetényiova, správca

K001219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Fečko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miškovecká 19, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/16/2016 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/16/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mzda v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľná exekúciou za november 2016 vo výške: 1074,73 €.
Mzda v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľná exekúciou za december 2016 vo výške: 696,23 €.

K001220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Lévárdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 6, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznam:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym
orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, úpadcu: Monika Lévárdyová,
bytom 943 42 Šarkan 6, narodená 12.04.1969, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k.:
31K/19/2016, týmto oznamujeme, že prvé kolo dražby zverejnenej v OV č. 238/2016 bolo neúspešné.

K001221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RNDr. Iveta Vargová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomonosovova 14, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
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Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/3/2012 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/3/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I č. k.: 26K/3/2012-59 zo dňa 27. februára 2012 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka RNDr. Iveta Vargová, rod. Kereštanová, nar. 06.09.1980, bytom Lomonosovova 14, 040 01 Košice,
pričom za správcu majetku úpadcu ustanovil JUDr. Vladimíra Lisáka, so sídlom kancelárie Saleziánov 1282/4, 071
01 Michalovce, zn. správcu S1460.
Uznesením Okresného súdu Košice I č. k.: 26K/3/2012-171 zo dňa 21. apríla 2016 súd ustanovil za správcu
majetku úpadcu Mgr. Tomáša Kališku, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu S1743 (ďalej
len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 28. apríla 2016, v čiastke OV 81/2016
a účinným sa stalo dňa 29. apríla 2016.
Týmto v súlade s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
majetku úpadcu o nasledovnú súpisovú zložku majetku:
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
V mysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. - zrážka zo mzdzy úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutá exekúciou
za obdobie

december 2016

349,25 €

V Košiciach, dňa 16. januára 2017
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K001222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Magál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrubá Strana 1455, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/42/2016 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/42/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrej Jaroš, konkurzný správca úpadcu Roman Magál, nar.: 20.06.1972, trvale bytom Hrubá Strana 1455,
916 11 Bzince pod Javorinou, Slovenská republika, podľa § 28 ods. 3 písm. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí zákonnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok bola do konkurzu na majetok úpadcu vedený Okresným súdom Trenčín pod spisovou značkou
38K/42/2016 doručená nasledovná prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa:
PRIHLÁSENÁ
SUMA

VERITEĽ

PROFI CREDIT Slovakia. s r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35792752, spoločnosť zapísaná
13.916,90 EUR
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 22160/B

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu Roman Magál, nar.: 20.06.1972, trvale bytom Hrubá Strana 1455, 916 11
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JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu Roman Magál, nar.: 20.06.1972, trvale bytom Hrubá Strana 1455, 916 11
Bzince pod Javorinou, Slovenská republika oznamuje, v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške 350,00€ na účet správcu, č. ú., IBAN: SK17 7500 0000 003 1102 8203 vedený
v Československej obchodnej banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

JUDr. Andrej Jaroš, správca S373

K001223
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:
Iné zverejnenie

Oprava zrejmej chyby v písaní
JUDr. Michal Brož, správca so sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, Ružomberok v konkurznom konaní úpadcu BW
a.s., IČO: 35 753 706, Rakovo, 038 42 Príbovce, vedenom na Okresnom súde v Žiline č.k.: 3R/1/2014, týmto
opravuje zrejmú chybu v písaní spočívajúcu v nesprávnom uvedení čísla listu vlastníctva nehnuteľného majetku
zapísaného v súpise majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., IČO:
31575951, Hodžova 11, Žilina, pričom sa jedná o nasledovné súpisové zložky majetku:
Pôvodný zápis
Typ
súpisovej
Spoluvlastnícky
Druh súpisovej zložky majetku
zložky majetku
podiel
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obec Turany, k.u.: Turany,
evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Martine na LV č. 2583 a to
parcela registra C:
Nehnuteľná vec
3752/40503
Parcelné Výmera Druh Číslo
číslo v m2 Druh pozemku
3595/5 8335 2 Orná pôda
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obec Turany, k.u.: Turany,
evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Martine na LV č. 2583 a to
parcela registra C:
Nehnuteľná vec
3752/40503
Parcelné Výmera Druh Číslo
číslo v m2 Druh pozemku
3595/6 6336 2 Orná pôda
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obec Turany, k.u.: Turany,
evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Martine na LV č. 2583 a to
parcela registra C:
Nehnuteľná vec
3752/40503
Parcelné Výmera Druh Číslo
číslo v m2 Druh pozemku
3595/7 4307 2 Orná pôda
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obec Turany, k.u.: Turany,
evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Martine na LV č. 2583 a to
parcela registra C:
Nehnuteľná vec
3752/40503
Parcelné Výmera Druh Číslo
číslo v m2 Druh pozemku
3595/8 8628 2 Orná pôda
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obec Turany, k.u.: Turany,
evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Martine na LV č. 2583 a to
parcela registra C:
Nehnuteľná vec
3752/40503
Parcelné Výmera Druh Číslo

Súpisová
hodnota v EUR

2 741,00

2083,62

1416,37

2837,35

1789,95
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Parcelné Výmera Druh Číslo
číslo v m2 Druh pozemku
3595/9 5443 2 Orná pôda
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Nový (opravený) zápis
Typ
súpisovej
Spoluvlastnícky
Druh súpisovej zložky majetku
zložky majetku
podiel
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obec Turany, k.u.: Turany,
evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Martine na LV č. 5947 a to
parcela registra C:
Nehnuteľná vec
3752/40503
Parcelné Výmera Druh Číslo
číslo v m2 Druh pozemku
3595/5 8335 2 Orná pôda
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obec Turany, k.u.: Turany,
evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Martine na LV č. 5947 a to
parcela registra C:
Nehnuteľná vec
3752/40503
Parcelné Výmera Druh Číslo
číslo v m2 Druh pozemku
3595/6 6336 2 Orná pôda
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obec Turany, k.u.: Turany,
evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Martine na LV č. 5947 a to
parcela registra C:
Nehnuteľná vec
3752/40503
Parcelné Výmera Druh Číslo
číslo v m2 Druh pozemku
3595/7 4307 2 Orná pôda
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obec Turany, k.u.: Turany,
evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Martine na LV č. 5947 a to
parcela registra C:
Nehnuteľná vec
3752/40503
Parcelné Výmera Druh Číslo
číslo v m2 Druh pozemku
3595/8 8628 2 Orná pôda
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obec Turany, k.u.: Turany,
evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Martine na LV č. 5947 a to
parcela registra C:
Nehnuteľná vec
3752/40503
Parcelné Výmera Druh Číslo
číslo v m2 Druh pozemku
3595/9 5443 2 Orná pôda

Súpisová
hodnota v EUR

2 741,00

2083,62

1416,37

2837,35

1789,95
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V Ružomberku dňa 16.1.2017
JUDr. Michal Brož, správca

K001224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Lévárdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 6, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2016 S1131
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 19.01.2017

Okresný súd Nitra
31K/19/2016
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o 2.kole dražby
Dátum, miesto a čas konania dražby: 09.02.2017 o 08,oo hodine, v kancelárií JUDr. Kamil Beresecký, SKP úpadcu
na Farskej 33, Nitra,
Dražobník: Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665, JUDr. Kamil Beresecký, kancelária
Farská č.33, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty úpadcu, Monika Lévárdyová, bytom 943 42 Šarkan 6,
narodená 12.04.1969, v OV č. 98/2016 zo dňa 23.05.2016, podľa uznesenia Okresného súdu Nitra, č.k:
31K/19/2016.
Licitátor:

PSD, k.s. kancelária Nitra Farská č.33, 949 01 Nitra,

Navrhovateľ: Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665, JUDr. Kamil Beresecký–kancelária
Farská č.33, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty úpadcu, Monika Lévárdyová, 943 42 Šarkan 6,
nar.12.04.1969, tel:037/6541595, mail: beresecky@beresecky.sk
Označenie predmetu dražby: Súpis majetku zo všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
136/2016 zo dňa 15.07.2016 a v Obchodnom vestníku č. 161/2016 zo dňa 19.08.2016. Predmetom dražby v k.ú.
Šarkan, obec: Šarkan, okres: Nové Zámky na p.č. 1003/58 sú A/ rozostavané stavby:
Vstupná brána a recepcia, murovaná stavba v súpisovej hodnote 2000 Eur,
Drevená šopa na seno a krmivo, drevená stavba v súpisovej hodnote 500 Eur,
Koniareň, murovaná stavba v súpisovej hodnote 10000 Eur,
Zrubová drevenica 1, drevostavba v súpisovej hodnote 12000 Eur,
Zrubová drevenica 2, drevostavba v súpisovej hodnote 12000 Eur,
B/ nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 75:
Záhrady, p.č.: 11/2 o výmere 111 m² v súpisovej hodnote 371,85 Eur ,
Vinice, p.č.: 11/3 o výmere 589 m² v súpisovej hodnote
Záhrady, p.č.: 11/4 o výmere

1973,15 Eur,

203 m², v súpisovej hodnote 680,05 Eur,

Zastavané plochy a nádvoria, p.č.: 12/1 o výmere 981 m² v súpisovej hodnote 3286,35 Eur,
Záhrady, p.č.: 12/2 o výmere

235 m² v súpisovej hodnote 787,25 Eur.

Druhé kolo dražby vykoná správca v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov a podľa § 92 ods.1 písm. d/
a ods. 6 zák.č.7/2005 Z.z., správca speňažuje uvedený majetok ako celok.
Opis práv: Predmet dražby sa speňažuje primerane v súlade s § 92 ods.6 zák. č. 7/2005 Z.z. a predáva sa bez
tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods.2 zák. č. 7/2005 Z.z. Správca si vyhradzuje právo 2.kolo dražby
zrušiť.
Záujemca je povinný si u správcu odkúpiť záväzné podmienky dražby v sume 30 Eur. Správca v záväzných
podmienkach dražby určí povinnosti záujemcu, podá informácie a záväzné doklady na účasť v dražbe.
Opis stavu:
Predmetom dražby sú uvedené pozemky evidované na liste vlastníctva číslo 75 nachádzajúce sa za
pozemkom s rodinným domom s.č.6 na p.č. 12/3 tretích osôb. Ďalej predmetom dražby sú rozostavané
nehnuteľnosti postavené po roku 2005. Jedná sa o neukončené stavby, bez sieti, terénnych úprav, súpisných
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nehnuteľnosti postavené po roku 2005. Jedná sa o neukončené stavby, bez sieti, terénnych úprav, súpisných
čísel, bez kolaudácie a bez evidencie na liste vlastníctva. Stavby sa nachádzajú v intraviláne obce Šarkan na p.č.
1003/58 na neudržiavanom, zarastenom pozemku. Od obecnej cesty k rozostavaným stavbám ranču je prístup len
cez cudzie pozemky.
Cena dražobnej zábezpeky: 3.650 Eur, v prípade neuhradenia kúpnej ceny v plnej výške v dohodnutom termíne,
celá dražobná zábezpeka prepadá v prospech úpadcu.
Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr dňa 07.02.2017 na účte správcu uvedenom v záväzných
podmienkach.
Termín a miesto obhliadky: termín obhliadky nehnuteľností je dňa 17.01.2017 a dňa 24.01. 2017 vždy o 9,oo hodine
v kancelárií správcu.
Cena najnižšieho podania:
do 15 dní od príklepu.

je na úrovni 80% súpisnej hodnoty majetku. Najnižšie podanie musí vydražiteľ uhradiť

K001225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Blaho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 612/4, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.4.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K58/2013 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K58/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy za mesiac október 2016 vo výške 95,01 EUR, spoluvlastnícky podiel 1/1,
súpisová hodnota 95,01 EUR.
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy za mesiac november 2016 vo výške 47,11 EUR, spoluvlastnícky podiel 1/1,
súpisová hodnota 47,11 EUR.
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy za mesiac december 2016 vo výške 47,17 EUR, spoluvlastnícky podiel 1/1,
súpisová hodnota 47,17 EUR.

V Hnúšti, dňa 16. januára 2017

JUDr. Ján Čipka, správca

K001226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozák Pavol, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 2343/33 2343/33, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/40/2016-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/40/2016

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

26

Obchodný vestník 13/2017
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.01.2017

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty - doplnenie

Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke
Por. č. Zostatková suma
1.
10,38

Mena Číslo účtu
€
SK3683300000002700945821

Banka
Fio banka, a.s., Bratislava, pobočka zahraničnej banky

K001227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Blaho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 612/4, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.4.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K58/2013 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K58/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty
JUDr. Ján Čipka, správca konkurznej podstaty úpadcu Ján Blaho, nar. 7.4.1963, bytom Fučíkova 612/4, 987 01
Poltár oznamuje, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii, že
zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného
do všeobecnej podstaty. Správca rovnako oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Poučenie: Zástupca veriteľov, veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do
30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo,
že nemá byť zaradená do zoznamu alebo, že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu ako rozsahu určenom
správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadnuť v
kancelárii správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné si dohodnúť na tel.č.
047/5422698 alebo e-mailom na adrese advokat@hnusta.org.

Hnúšťa, 16. januára 2017

JUDr. Ján Čipka, správca
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K001228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Gardoš GAMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andreja Svianteka 1641/13, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 288 826
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2014 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marta Maruniaková správca konkurznej podstaty úpadcu: Marcel Gardoš GAMA, nar. 20.1.1957,
s miestom podnikania Bardejov, A. Svianteka 13, IČO: 14288826, v súlade s udeleným záväzným pokynom
zabezpečeného veriteľa a záväzným pokynom veriteľského výboru ako príslušných orgánov vyhlasuje
podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 4. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného
majetku mimo dražby patriaceho do oddelenej podstaty a do všeobecnej podstaty.
Predmetom ponukového konania patriacim do oddelenej podstaty je hnuteľný majetok :
Č. súp. zložky
2

Názov súp. zložky
Nákladné motorové vozidlo MERCEDES-BENZ 408D, rok výroby 1996

Podmienky ponukového konania:
Hnuteľný majetok je možné kúpiť za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu, písomne odsúhlasenú príslušným orgánom.
Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky písomne v zalepenej obálke s označením „KONKURZ sp. zn.
2K/38/2014 - NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 08. 02. 2017 do 16.00 hod. na adresu: JUDr. Marta Maruniaková,
správca, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. Na ponuky doručené po lehote uzávierky sa neberie zreteľ. Cenové
ponuky je potrebné uvádzať v cenách vrátane príslušnej DPH.
Ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO – meno, priezvisko,
bydlisko, fotokópiu občianského preukazu, resp. fotokópiu živnostenkého listu, PO – obchoné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní),
b) označenie predmetu záujmu o kúpu zhodný s označením, ako je zverejnený,
c) výšku navrhnutej kúpnej ceny,
d) doklad o zaplatení zábezpeky vo výške 50% z ponúkanej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty vo
VÚB, a.s., Bratislava, číslo účtu:SK60 0200 0000 0034 0593 7751
VS: IČO alebo dátum narodenia kupujúceho. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný
deň lehoty na podávanie ponúk.
e) číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní,
Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie
ponúk. O otváraní obálok spíše spráca zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca spolu so zástupcom
veriteľov alebo správca na základe písomného súhlasu zástupcu veriteľov (súhlas môže byť zaslaný aj e-mailom) v
lehote 10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Správca, po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov, má
právo odmietnúť každú ponuku. Úspešní záujemcovia budú o výsledkoch vyhodnotenia ponúk písomne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právo odmietnúť každú ponuku. Úspešní záujemcovia budú o výsledkoch vyhodnotenia ponúk písomne
informovaní, budú vyzvaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy a doplatenie kúpnej ceny. Neúspešným záujemcom
správca bezodkladne vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu najenskôr do 10 pracovných dní odo dňa schválenia
vyhodnotenia ponukového konania príslušným orgánom.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky, ponúkol najvyššiu
kúpnu cenu a príslušný orgán odsúhlasil ponúkanú cenu. Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom
vyzvaní na zvýšenie ponúk, v takomto prípade sa víťazom ponukového konania stane účastník, ktorý v správcom
určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Správca má nárok voči účastníkovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný účastník ponukového konania a ktorý
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu alebo nezaplatí zostatok kúpnej ceny riadne a včas podľa pokynov správcu, na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% z ponúkanej kúpnej ceny. Na úhradu tejto zmluvnej pokuty je správca
oprávnený započítať v príslušnej výške záujemcom zaplatený preddavok na kúpnu cenu.
V takom prípade ako víťaz nastúpi ďalší záujemca spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu.
Toto ponukové konanie sa neriadi ust. § 276 až 278 ObZ.
Termín obhliadky - na základe telefonického dohovoru na tel. č. 0905 849 537.

JUDr. Marta Maruniaková
správca

K001229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miriam Pulcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 787/4, 036 01 Martin - Jahodníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M.R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2015- S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, IČO : 47 166 142,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B, so sídlom
správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR ,
značka správcu S1673, v mene ktorej koná JUDr. Alena Feťková , komplementár spoločnosti, správca úpadcu : Ing.
Miriam Pulcová, nar. 22. 05. 1977, bytom Stavbárska 787/4, Martin – Jahodníky , v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Žilina , č. k. 1K 2/2015, týmto v súlade § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „ zákon „ ) oznamuje, že
dňa 12. 01. 2017 zapísala do zoznamu pohľadávok súhrnnú prihlášku pohľadávok doručenú správcovi dňa 09. 01.
2017 po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľovi :
• Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1 , 036 49 Martin, IČO : 00316792 - nezabezpečené pohľadávky
v celkovej prihlásenej sume 132,56 EUR .
Zároveň správca oznamuje všetkým veriteľom úpadcu , že v súlade s § 32 ods. 3 písm. b) a ods. 7 zákona prípadné
popretie pohľadávky iným veriteľom je účinné, len ak
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a. bolo podané u správcu 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 a
c. pohľadávka bola popretá do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok
v Obchodnom vestníku.

V Martine 16. 01. 2017
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, komplementár a zástupca kancelárie

K001230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Šátek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 4588/10, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Zbehy 480, 951 42 Zbehy
Spisová značka správcovského spisu: 32K/46/2016 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/46/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Marián Dobiš, správca úpadcu Roland Šátek, nar. 24.10.1989, bytom Nábrežná 4588/10, 940 01 Nové
Zámky, týmto v súlade s § 34 ods. 1 ZKR zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 27.02.2017 10:00
hod. v kancelárii správcu: Farská 30, 949 01 Nitra, s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR
5. Záver
Pri prezentácii sa veritelia-fyzické osoby preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom z obchodného
registra a dokladom totožnosti osoby konajúcej v jej mene. Zástupcovia veriteľov sa preukážu originálom plnej moci
resp. poverenia na zastupovanie veriteľa na schôdzi veriteľov a dokladom totožnosti.
JUDr. Marián Dobiš, správca

K001231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Jožiov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2137/43, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
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Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/67/2014 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/67/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mzda v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľná exekúciou za október 2016 vo výške: 281,91 €
Dôchodok v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľný exekúciou za október 2016 vo výške: 10,96 €
Mzda v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľná exekúciou za november 2016 vo výške: 281,91 €
Dôchodok v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľný exekúciou za november 2016 vo výške: 10,96 €
Mzda v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľná exekúciou za december 2016 vo výške: 281,91 €
Dôchodok v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľný exekúciou za december 2016 vo výške: 10,96 €

K001232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lubomír Kruliš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blahútova 36, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/13/2015 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/13/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
V konkurznej veci úpadcu: Lubomír Kruliš, trvale bytom Blahútová 36, 900 25 Chorvátsky Grob, nar. 19.08.1969, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 6K/13/2015, správca úpadcu JUDr. Barbora
Hudeková, so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ď'alej len „ZKR") oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty, a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie /§ 96 ods. 3 a 4 ZKR/: Veriteľský výbor, dotknutý veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
v rozsahu určenom správcom.
JUDr. Barbora Hudeková, správca.

K001233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Doktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vígľašská 19, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.12.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Mojžiš
Sídlo správcu:
V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/24/2016 S239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v súlade s §28
ods. 3 zákona č. 7/2000 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom:
9

10

11

-

suma 479,96,-Eur z toho istina 479,96,-Eur

-

Nesplatená pohľadávka Zmluva o revolvingovom úvere č. 8100048244 zo dňa 19.9.2012

-

suma 578,64,-Eur z toho istina 578,64,-Eur

-

Nesplatená pohľadávka Zmluva o revolvingovom úvere č. 8500023920 zo dňa 12.4.2013

-

suma 3.034,92,-Eur z toho istina 2.749,00,-Eur a úroky z omeškania 285,92,-Eur

-

Nesplatená pohľadávka Zmluva o revolvingovom úvere č. 8500031040 zo dňa 6.9.2013

V zmysle ustanovení § 32 ods. 2, 3 a 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, je prípadné popretie
pohľadávok iným veriteľom účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne, ak bude v tej istej
lehote na nižšie uvedenom účte uhradená suma (kaucia) 350,-Eur za popretie každej pohľadávky uplatnenej
samostatnou prihláškou. kauciu je možné uhradiť na bankový účet číslo:SK20 1100 0000 0026 2104 0733 variabilný
symbol je číslo pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.

JUDr. Ivan Mojžiš - správca

K001234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antónia Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 45/1933, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1966
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/49/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/49/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:
36 832 006, značka správcu S1220, zvoláva prvú schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu: Antónia Balážová,
nar. 18. 11. 1966, Mostná 1933/45, 972 51 Handlová, na deň 28. 2. 2017 o 10:00 hod. v sídle správcu, B.F.B.
správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 921 01 Piešťany.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
3. Voľba zástupcu veriteľov.
4. Rozhodovanie o výmene správcu.
5. Záver.
Pri prezentácii účastníci predložia doklad totožnosti, členovia štatutárnych orgánov právnických osôb aj výpis z
obchodného registra veriteľa, právnickej osoby. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc alebo poverenie na
zastupovanie, doklad totožnosti a pri zastupovaní právnickej osoby aj jej výpis z obchodného registra.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K001235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVLES, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 517/5, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 430 986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 4K/14/2012S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/14/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty dlžníka: SLOVLES, s. r.o. v súlade s § 36 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
01.2.2017 o 10.00 hod. v sídle kancelárie správcu na adrese: Mieru 312/13, 029 01 Námestovo s nasledovným
programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2 Správa o činnosti správcu a stave konkurzu 3. Voľba zástupcu
veriteľov v súlade s § 36 ods. 1 písm. b)ZKR.

JUDr. Marta Bojo Vevurková

K001236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Izonil Slovakia, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 334, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 409 547
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2014 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru – písomné hlasovanie členov veriteľského výboru
Spisová značka súdneho spisu:

32K 51/2014

Spisová značka správcovského spisu: 32K 51/2014 S281
Úpadca:

Izonil Slovakia, spol. s.r.o.

IČO:

31 409 547

Obchodné meno:

Izonil Slovakia, spol. s r.o.

Sídlo:

Chotín 334, 946 31 Chotín

Miesto konania:

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

Dátum konania:

23.12.2016

Prítomní:
1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35776005
2. Člen VV: SR – Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Nitra, so sídlom ul. Damborského 5,
949 01 Nitra, v zast. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava na základe
Plnomocenstva vystaveného dňa 14.04.2015 a prijatého dňa 29.04.2015, písomné hlasovanie zo dňa
15.12.2016 (v zmysle prílohy),
3. Člen VV: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.- písomné hlasovanie doručené SK, a.s. e-mailom dňa
15.12.2016 (v zmysle prílohy).
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Rozhodovanie o schválení návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov
3. Záver

pre

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia:
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
ZKR): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.
K bodu 2) Rozhodovanie o schválení návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov:
SKP predložil VV, ako príslušnému orgánu zostavený návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
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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SKP predložil VV, ako príslušnému orgánu zostavený návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty pre nezabezpečených veriteľov a požiadal o jeho schválenie.
Zasadnutie veriteľského výboru, hlasovanie členov veriteľského výboru „per rollam“ v písomnej podobe, ktoré
prebehlo do 21.12.2016:
ZA: 3 hlasy
SK, a.s.
SR – Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Nitra, v zastúpení SK, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

Veriteľský výbor prijal „Uznesenie“ v znení:
„Veriteľský výbor v konkurznom konaní sp. zn. 32K 51/2014 vedenom na majetok úpadcu Izonil Slovakia, spol. s.r.o., so sídlom 946 31 Chotín
334, IČO: 31 409 547 schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v zmysle OV č. 231/2016 zo dňa
02.12.2016.“

V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“
Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali všetci traja členovia veriteľského výboru,
veriteľský výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.

K bodu 3) – Záver:

Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV
vo forme písomného hlasovania) Okresnému súdu Nitra a správcovi konkurznej podstaty: JUDr. Ladislav
Barát, Školská3,94901Nitra.
Nakoľko program zasadnutia VV bol vyčerpaný, predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

V Bratislave, dňa 23.12.2016

Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru :

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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Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava
IČO: 35 776 005
zastúpená JUDr. Petronela Drinková

K001237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blaško Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 141/38, 058 01 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2016 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

24. iná majetková hodnota
Dôvod zapísania
Právny dôvod
Celková suma
Súpisová hodnota
Deň zapísania

Nespochybniteľné vlastnícke právo úpadcu
Zrážka zo mzdy 12/2016
266,00 €
266,00 €
16.01.2017

V Poprade, 16.01.2017
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K001238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Daniel Brezoňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Vysočana 730/1G, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/37/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/37/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Názov zabezpečeného veriteľa: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 8
Poradové číslo: 9
Súpisová zložka majetku: Peňažná pohľadávka

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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Právny dôvod vzniku: Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti ZZ1 K ÚZ č. 023/4009/13SU zo dňa
21.03.2013, vklad povolený dňa 14.05.2013 pod V 1137/13-VZ 1672/13
Dlžník: Ing. Andrea Brezoňáková, Nábrežie Sv. Cyrila 22/13, 971 01 Prievidza
Mena: Eur
Súpisová hodnota majetku: 23.669,69 €
Deň zapísania majetku: 06.01.2017
Dôvod zapísania majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. c) ZKR

K001239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tömölová Marta, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 5, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1950
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca úpadcu Ing. Marta
Tömölová, nar.: 17.04.1950, bytom Jána Smreka 5, 984 01 Lučenec týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok boli dňa 13.01.2017 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ

IČO:

Ulica:

Číslo: Obec PSČ:

Prima banka Slovensko, a.s.

31 575 951 Hodžova 11

Štát

Žilina 010 11 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma

2.388,58 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K001240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RIHA Produktion, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 4/A, 903 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 660 372
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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37

Obchodný vestník 13/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.01.2017

Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/22/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/22/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvý správcovský dom, k. s., so sídlom kancelárie:: Bratislava 811 01 , Rudnayovo nám. č. 1, správca úpadcu
obchodnej spoločnosti RIHA Produktion, s.r.o., so sídlom Poľná 4/A, 903 01 Senec, IČO: 46 660 372, dlžník
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81172/B, ponúka na predaj mimo
dražbu v 3. kole podľa § 92 ods. 1. písm. d) ZKR za najvyššiu ponuknutú cenu, majetok so súpisovou hodnotou vo
výške 143.521,98 EUR pričom spoluvlastnícky podiel úpadcu tvorí 1/1.

Jedná sa o nasledovné súbory majetku, ktoré sa predávajú aj samostatne (č. 1. až 4).:

1. Pohľadávky Úpadcu, evidované pod por. č. 1 – 33, v súpisovej hodnote 126.290,98 EUR zverejnené v OV
č. 144/2016 (K17465) zo dňa 27.07.2016;
2. Osobné motorové vozidlo: Chrysler Voyager, ŠPZ: SC 947DJ, VIN: 1C8GYB2505Y527250, v premávke od:
2004, evidované pod por. č. 34, v súpisovej hodnote 1.500,- EUR;
3. Súboru strojov a kancelárskeho nábytku evidované pod por. č. 35 - 66 v súpisovej hodnote 6.220,- EUR –
zverejnené v OV č. 145/2016 (K017562) zo dňa 28.07.2016;
4. Súbor skladových zásob evidované pod por. č. 67 – 595, v súpisovej hodnote 9.511,- EUR zverejnené v OV
č. 145/2016 (K017564) zo dňa 28.07.2016.

Podmienky

ponukového

konania:

1.
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové konanie je
uverejňované v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu oboznámiť s predmetnými súbormi úpadcu, po
predchádzajúcom termínovom dohovore s povereným zamestnancom kancelárie Správcu každú stredu o 10.00
hod. (+42125441012 alebo +421903227678 resp. prostredníctvom emailu rhavlat@havlat.sk).

2.
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „3K/22/2016 neotvárať“ na adresu kancelárie Správcu v lehote na predkladanie ponúk, ktorá
sa určuje v trvaní 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí pätnástym dňom o 15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude
doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím
lehoty a správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí
obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť podpísaná oprávnenou Osobou záujemcu.
3.
33,-

Záujemca môže získať bližšie informácie k uvedeným súboru za úhradu nenávratného poplatku vo výške
EUR,
a je
splatný
pri
obhliadke
v sídle
úpadcu
„Poľná
4/A,
903
01
Senec“.

4.

Náležitosti ponuky:

a/ návrh Kúpnej zmluvy s náležitosťami uvedenými v tomto oznámení a určitý a zrozumiteľný návrh ponúkanej
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a/ návrh Kúpnej zmluvy s náležitosťami uvedenými v tomto oznámení a určitý a zrozumiteľný návrh ponúkanej
kúpnej ceny;
b/ sumu zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, ktorú musí záujemca zložiť na bankový účet správcu vedený
v Sberbank Slovensko, a.s., IBAN: SK23 3100 0000 0010 0017 3555 najneskôr posledný deň lehoty na riadne
podanie ponuky, vrátane variabilného symbolu na odlíšenie zábezpeky od iných platieb prijatých na bankový účet
správcu alebo v hotovosti v kancelárii správcu, prípade kombináciou platby na účet aj v hotovosti, najneskôr však
posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, pričom suma zábezpeky musí byť minimálne 50 % z celkovej
ponúkanej kúpnej ceny. Úspešnému záujemcovi sa zložená zábezpeka započíta vo výške zloženej zábezpeky s
kúpnou cenou. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, má Správca voči
takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške záujemcom zaplatenej zábezpeky;
c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z obchodného alebo živnostenského alebo iného
registra pričom postačuje aj fotokópia; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP;
d/ doklad o zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu;
e/ číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená zábezpeka po ukončení tohto ponukového konania;
f/ vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu;
g/ súhlas účastníka s tým, že si nebude nárokovať na akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej
zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny;
h/ čestné prehlásenie záujemcu, že má vysporiadané všetky záväzky voči Úpadcovi, resp. že voči Úpadcovi nemá
žiadne
záväzky.
5.
Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v
tomto oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Ponukové konanie bude neúspešné aj vtedy,
ak správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo bude existovať iný podstatný
dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk.

6.
Termín a miesto otvárania obálok: do 5 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. V prípade záujmu sa
zástupca veriteľov má možnosť zúčastniť na otváraní obálok. O doručení obálok v rámci ponukového konania budú
informovaný
prostredníctvom
mailu.
7.
Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky Správca vyhodnotí vždy do 10 dní po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej
ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za kúpu vyššie uvedených súborov. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca,
ktorého ponuka došla správcovi najskôr. Prípadná neúčasť zástupcu veriteľov pri otváraní obálok - ponúk nebráni
správcovi v ich vyhodnotení. Správca je povinný vyhodnotenie ponukového konania písomne doručiť zástupcovi
veriteľov aj prostredníctvom emailu bezodkladne po vyhodnotení ponúk. Správca bude informovať všetkých
záujemcov o výsledku ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný, Správca s ním do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk uzavrie kúpnu zmluvu.
8.
Správca nezodpovedá za stav uvedeného súboru majetku a neposkytuje garanciu. Záujemca svojou
účasťou v ponukovom konaní (osobitné vyhlásenie v bode 3 písm. f) ako i svojim podpisom v Kúpnej zmluve
výslovne potvrdí, že bol zo strany Správcu na tieto skutočnosti upozornený o všetkých možných následkoch bol
riadne poučený a s týmto vedomím sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu
zmluvu. Záujemca nie je z vyššie uvedeného oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu
akejkoľvek škody.
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K001241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľubomír Suja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pôtor 36, 991 03 Pôtor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.7.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 91/2016 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 91/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Kristián Gregor, správca úpadcu Mgr. Ľubomír Suja, nar. 19.7.1965, bytom 991 03 Pôtor 36, IČO: 41 285
450, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: ul. Horná
54, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 7,00 do 13,00 hod.,
príp. podľa dohody.
V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je potrebné požiadať o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
spisu, a to písomne na vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel.č.: 0902 820 400 alebo elektronicky na e-mail:
spravca.gregor@gmail.com

K001242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľubomír Suja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pôtor 36, 991 03 Pôtor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.7.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 91/2016 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 91/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu Mgr. Ľubomír Suja, nar.
19.7.1965, bytom 991 03 Pôtor 36, IČO: 41 285 450, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2K/91/2016 zo dňa 04.01.2017, ktoré bolo zverejnené v obchodnom
vestníku č. OV 7/2017 dňa 11.1.2017, vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za správcu Úpadcu.
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).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Banská Bystrica,
Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika, k sp.zn. 2K/91/2016 a v jednom rovnopise správcovi
na adresu: Ing. Kristián Gregor, Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
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zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of Mgr.
Ľubomír Suja, nar. 19.7.1965, bytom 991 03 Pôtor 36, IČO: 41 285 450, my duty is to inform you, that District
Court in Banská Bystrica, No. 2K/91/2016 on the 04.01.2017 and promulgated in the Commercial Bulletin No.
7/2017 dated 11.01.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed me as the legal
guardian of the bankrupt.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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 bankroptcy in one copy in the District Court Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak
Republic, to the No. 2K/91/2016 and in one copy to the truste to the address: Ing. Kristián Gregor, Horná 54, 974
01 Banská Bystrica, Slovak Republic.
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee.
The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating
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The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating
the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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).
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).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, 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).
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).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
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).
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).
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.
Ing. Kristián Gregor, správca/trustee

K001243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Léváryová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 6, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Obchodné meno správcu:
Prvý Správcovský dom,k.s. Rudayovo námestie 1,Bratislava
Sídlo správcu:
Farská,kancelária Nitra, 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o 2. kole dražby majetku z oddelenej podstaty
Dátum, miesto a čas konania dražby: 09.02.2017 o 08,3o hodine, v kancelárií JUDr. Kamil Beresecký, SKP
úpadcu na Farskej č. 33, Nitra, tel:037/6541595, mail: beresecky@beresecky.sk
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Dražobník: Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665, JUDr. Kamil Beresecký, kancelária
Farská č.33, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty úpadcu, Monika Lévárdyová, bytom 943 42 Šarkan 6,
narodená 12.04.1969, v OV č. 98/2016 zo dňa 23.05.2016, podľa uznesenia Okresného súdu Nitra, č.k:
31K/19/2016.
Licitátor:

PSD, k.s. kancelária Nitra Farská č.33, 949 01 Nitra,

Navrhovateľ: Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665, JUDr. Kamil Beresecký – kancelária
Farská č.33, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty úpadcu, Monika Lévárdyová, bytom 943 42 Šarkan 6,
narodená 12.04.1969,
Označenie predmetu dražby: Nehnuteľný majetok bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 136/2016 zo dňa
15.07.2016 a v Obchodnom vestníku č. 231/2016 zo dňa 02.12.2016, ktorý tvorí oddelenú podstatu veriteľa PRIMA
BANKA Slovensko, a.s. Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na LV č.77 v k.ú. Šarkan, obec: Šarkan,
okres: Nové Zámky a speňažujú sa ako celok: Zastavané plochy a nádvoria, p.č.: 1003/16 o výmere 674 m²,
Vinice, p.č.: 1003/17 o výmere 569 m², Záhrady, p.č.: 1003/66 o výmere 628 m², Rodinný dom na p.č.:
1003/16 s.č. 94. Vo vlastníctve: Monika Lévárdyová, rod. Ivaničová, nar. 12.04.1969 bytom Šarkan 6, v podiele
1/8, Ján Ivanič, rod. Ivanič, nar. 1.7.1974, bytom Šarkan č.94, v podiele 1/8, Alžbeta Ivaničová, rod. Tóthová, nar.
4.3.1948, bytom šarkan č.94, v podiele 5/8, Andrea Tárnoková, rod. Ivaničová, nar. 22.5.1972, bytom Šarkan č.41,
v podiele 1/8.
Druhé kolo dražby vykoná správca v súlade so záväzným pokynom, zabezpečeného veriteľa zo dňa 05.12.2016 a
podľa § 92 ods.1 písm. d/ a ods. 6 zák.č.7/2005 Z.z.
Opis práv: Predmet dražby sa speňažuje primerane v súlade s § 92 ods.6 zák. č. 7/2005 Z.z. Predmet dražby sa
predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods.2 zák. č. 7/2005 Z.z. Správca si vyhradzuje právo
2.kolo dražby zrušiť.
Opis stavu:
Predmetom dražby je stavba: rodinný dom s.č.94 na pozemku s priľahlými pozemkami. Stavba sa
nachádza v intraviláne obce Šarkan na p.č. 1003/16 s prístupom priamo od obecnej cesty.
Záujemca je povinný si u správcu odkúpiť záväzné podmienky dražby v sume 30 Eur. Správca v záväzných
podmienkach dražby určí povinnosti záujemcu, podá informácie a záväzné doklady na účasť v dražbe.
Termín a miesto obhliadky: termín obhliadky nehnuteľností je dňa 17.01.2017 a dňa 24.01. 2017 vždy o 9,oo hodine
v kancelárií správcu.
Cena dražobnej zábezpeky: 3.000 Eur, v prípade neuhradenia kúpnej ceny v plnej výške v dohodnutom termíne,
celá dražobná zábezpeka prepadá v prospech úpadcu.
Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr dňa 07.02.2017 na účte správcu uvedenom v záväzných
podmienkach.
Cena najnižšieho podania:
do 15 dní od príklepu.

je na úrovni 80% súpisnej hodnoty majetku. Najnižšie podanie musí vydražiteľ uhradiť

K001244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Bede
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 1144/34, 941 07 Veľký Kýr
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.2.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/15/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá exekúciou pdľa ust.§72, ods.2 Zák. 7/2005. Súpisova
hodnota v mesiaci január 2017 je 70,98 €. Deň zaísania 16.1.2017.

JUDr. Mariana Zavacká - správca

K001245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAHLMETER, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hniezdne 379, 065 01 Hniezdne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 044 276
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/53/2014 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/53/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA správca konkurznej podstaty úpadcu STAHLMETER, s.r.o., 065 01 Hniezdne 379,
týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu
pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorá bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty:
Veriteľ: Ján Pribišan, L.Svobodu 1, 984 01 Lučenec
Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu:

Nezabezpečená pohľadávka
337,50 €
337,50 €
337,50 €
337,50 €
337,50 €
47,97 €
900,00 €
98,00 €
263,50 €
2 996,97 €

V Poprade, 16.1.2017
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K001246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Daniel Brezoňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Vysočana 730/1G, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/37/2016 S1691
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín
38K/37/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poradové číslo: 10
Súpisová zložka majetku: Iná majetková hodnota
Právny dôvod vzniku: zrážka z iného príjmu úpadcu za mesiac 11/2016, 12/2016
Mena: Eur
Súpisová hodnota majetku: 1.551,70 €
Deň zapísania majetku: 09.01.2017
Dôvod zapísania majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
JUDr. Martina Poláčková, správca

K001247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
900 63 Jakubov č. 475, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 642 890
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/48/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/48/2015
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV Sídlo/Bydlisko/Miesto
podnikania dlžníka/Úpadcu: 900 63 Jakubov č. 475 IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 32 642 890 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01
Bratislava, Sídlo kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 8K/48/2015 S 1433
k sp. zn.: 8K/48/2015

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený v ČSOB, a.s., č.
účtu: 4024110667/7500, IBAN: SK35 7500 0000 0040 2411 0667. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

V Bratislave, dňa 16.01.2017

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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Crossdefault Management Group, k. s.
JUDr. Peter Čavojský, PhD., komplementár

K001248
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:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Mário Šimulák Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Moyzesova 2057/4, 022 01 Čadca IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 06.06.1985 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie:
D. Dlabača 28, 010 01 Žilina
Sp. zn. správcu: 3K/22/2015 S 1433
k sp. zn.: 3K/22/2015

Druh podania: Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný
rozvrh zo všeobecnej podstaty

Crossdefault Management Group, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Mário Šimulák, trvale bytom:
Moyzesova 2057/4, 022 01 Čadca, v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
v rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu č. 3K/22/2015 S 1433 a je možné doň
nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737, prípadne
e-mailom na: office@crossdefault.sk v úradných hodinách sídle správcu.

V Žiline, dňa 16.01.2017
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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Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Pavol Riško, komplementár

K001249
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:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Juraj Jančuška Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Šoltésovej 1672, 017 01 Považská Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 13.05.1974 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: 38K/68/2015 S 1433
k sp. zn.: 38K/68/2015

Druh podania: Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný
rozvrh zo všeobecnej podstaty

Crossdefault Management Group, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Juraj Jančuška, trvale bytom:
Šoltésovej 1672, 017 01 Považská Bystrica, v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate. Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
v rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu č. 38K/68/2015 S 1433 a je možné doň
nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737, prípadne
e-mailom na: office@crossdefault.sk v úradných hodinách sídle správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Trenčíne, 16.01.2017

Crossdefault Management Group, k. s.
JUDr. Marek Doktor, komplementár

K001250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Brontvaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 263/10, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/23/2015/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/23/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za
mesiac 08/2016 vo výške: 99,43 €, 09/2016 vo výške: 99,43 €, 10/2016 vo výške: 99,43 €, 11/2016 vo výške: 99,43
€, zaradený do všeobecnej podstaty.
JUDr. Radovan Birka, správca

K001251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polťák Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmeľová 16/6, 955 01 Veľké Bedzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2016 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Dátum zápisu: 12.01.2017
Veriteľ: Berner s.r.o., so sídlom Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36 647 527
Prihlásená suma spolu: 243,04 €
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

48

Obchodný vestník 13/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.01.2017

Správca v zmysle §-u 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

V Nitre, dňa 13.01.2017

JUDr. Andrea Pállová, správca

K001252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Andoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Němcovej 959/57, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/86/2015 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/86/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD. so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu Anna Andoková, nar. 20.12.1967, bytom B. Nemcovej 959/57, 990 01 Veľký Krtíš, v zmysle ust.
§ 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 13.02.2017 o 10:00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese Dolná 6,
974 01 Banská Bystrica.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu konkurznej podstaty a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rôzne, Záver

Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 09:30 hod.. Veriteľ - fyzická osoba je povinný predložiť pri prezentácii
doklad totožnosti, veriteľ – právnická osoba je povinný pri prezentácii predložiť aktuálny výpis z Obchodného
registra. Zástupca veriteľa je povinný preukázať sa tiež plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie veriteľa.

K001253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ
INVESTÍCIE
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 1, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 784 717
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/95/2010-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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Okresný súd Bratislava I
3K/95/2010
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Veriteľský výbor v konkurze na majetok úpadcu PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE, Poľná 1, 811
08 Bratislava, IČO: 35 784 717
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru, ktoré sa konalo dňa 5.12.2016 o 13:30 hodine v sídle Matice
slovenskej na ulici P. Mudroňa 1 v Martine
Prítomní členovia veriteľského výboru:
Ing. Ladislav Slebodník, predseda veriteľského výboru
Matica slovenská, člen veriteľského výboru, zastúpená: Mgr. Marek Hanuska
JUDr. František Sládkovič, člen veriteľského výboru
Ďalšie prítomné osoby:
JUDr. Marek Letkovský, správca
Predmet rokovania zasadnutia veriteľského výboru:
A. Otvorenie, úvod
B. Prednesenie správy správcu o stave konkurzu, prerokovanie správy veriteľským výborom
C. Diskusia
D. Návrh uznesenia, hlasovanie
E. Záver
Ad A.
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 13:30 hodine predseda veriteľského výboru privítaním prítomných členov
veriteľského výboru a oboznámením s programom zasadnutia. V úvode predseda veriteľského výboru skonštatoval,
že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané ním a že veriteľský výbor je uznášaniaschopný. Veriteľský výbor si
nevyhradil zasadnutie bez účasti správcu, účasť správcu na zasadnutí považuje za potrebnú a z uvedeného dôvodu
požiadal správcu o účasť na zasadnutí veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru konštatuje, že správca je
na zasadnutí veriteľského výboru prítomný.
Ad B.
Predseda veriteľského výboru vyzval správcu na poskytnutie informácií o aktuálnom stave konkurzu a odovzdal
slovo správcovi. Správca predniesol členom veriteľského výboru správu o stave konkurzu a vykonaných úkonoch.
Ad C.
Členovia veriteľského výboru následne diskutovali o informáciách podaných správcom v správe o jeho činnosti.
Členovia veriteľského výboru kládli správcovi doplňujúce otázky, ktoré správca zodpovedal. Členovia veriteľského
výboru ďalej diskutovali o otázkach súvisiacich s konkurzom na majetok družstva.
Ad D.
Návrh uznesenia č. 1 veriteľského výboru:
Veriteľský výbor berie na vedomie správu o činnosti správcu. Veriteľský výbor si vyhradzuje právo na uloženie iných
záväzných pokynov správcovi alebo odporúčaní.
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Hlasovanie:
Za:

3 hlasy

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor berie na vedomie správu o činnosti správcu. Veriteľský výbor si vyhradzuje právo na uloženie iných
záväzných pokynov správcovi alebo odporúčaní.
Ad E.
Keďže program zasadnutia veriteľského výboru bol týmto vyčerpaný, predseda veriteľského výboru poďakoval
prítomným členom veriteľského výboru a správcovi za účasť a zasadnutie veriteľského výboru ukončil o 15:00
hodine.
____________________________
Ing. Ladislav Slebodník
Predseda veriteľského výboru

K001254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhorie 62, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1975
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/47/2015 S 1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/47/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh rozvrhu všeobecnej podstaty - konečný rozvrh nezabezpečených veriteľov – v konkurze úpadcu:
Jaroslav Horvát, nar. 13.07.1975, bytom Záhorie 62, 901 01 Malacky
sp.zn.:

3K/47/2015

sp.zn. správcu:

3K/47/2015 S 1697

A.VŠEOBECNÁ ČASŤ
1.

Všeobecné informácie o konkurze

Na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.11.2015, zverejneného v Obchodnom vestníku č.
227/2015, zo dňa 26.11.2015 súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Jaroslav Horvát, nar. 13.07.1975, Záhorie 62,
901 01 Malacky (ďalej len „Úpadca“); rozhodol o otvorení malého konkurzu a ustanovil správcovskú kanceláriu
iTRUSTee Recovery, k.s., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, IČO: 47 254 149, zn. správcu: S 1697 za správcu
Úpadcu (ďalej len „Správca“).
2.

Schôdza veriteľov a príslušný orgán

Dňa 20.01.2016 Správca zverejnil v Obchodnom vestníku oznámenie o zvolaní prvej schôdze veriteľov v konkurze
Úpadcu; uvedené oznámenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 17/2016, dňa 27.01.2016. Schôdza
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Úpadcu; uvedené oznámenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 17/2016, dňa 27.01.2016. Schôdza
veriteľov sa konala dňa 29.02.2016 v sídle kancelárie Správcu na Seberíniho 2, 821 03 Bratislava s nasledovným
programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Informácia o stave konania
3. Hlasovanie veriteľov o výmene, resp. potvrdení správcu
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Záver
Prvej schôdze veriteľov v konkurze Úpadcu sa zúčastnili nasledovní veritelia: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Slovenská republika –Daňový úrad Bratislava, Slovenská republika – Daňový úrad Trnava, Sociálna poisťovňa
Bratislava, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.. Správca otvoril prvú schôdzu veriteľov a oboznámil prítomných
veriteľov so stavom konkurzného konania. Následne si veritelia medzi seba zvolili zástupcu veriteľov, a to veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s.. Nakoľko do pôsobnosti prvej schôdze patrí rozhodovanie o výmene resp. potvrdení
správcu v jeho funkcii, Predošlý správca vyzval prítomných veriteľov aby hlasovali o výmene správcu. Na prvej
schôdzi veriteľov v konkurze Úpadcu nedošlo k výmene Správcu a veritelia potvrdili vo funkcii Správcu: iTRUSTee
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, zn. správcu: S1697.
Funkciu príslušného orgánu v konkurze vedenom na majetok Úpadcu vykonáva Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
3.

Informácie k majetku podliehajúcemu konkurzu, speňažovaniu a výťažku

V súlade s ustanovením § 73 ods. 5 ZKR Správca počas celého konkurzu zabezpečovali zisťovanie, zaistenie a
spísanie majetku patriaceho Úpadcovi.
Zistený majetok bol zapísaný do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty nasledovne:
Pokiaľ ide o majetok pod por. č. 2, za relevantné obdobie výkonu práce Úpadcom boli vykonané zrážky spolu
v sume 594,92,- EUR.
Celková hodnota majetku Úpadcu získaného v konkurze predstavuje súčet súm 2.540,33 + 594,92 =3 135,25,EUR.
Do konkurzu na majetok Úpadcu nebola prihlásená žiadna zabezpečená pohľadávka; a z uvedeného dôvodu
nebola vytvorená oddelená podstata pre žiadneho z veriteľov, resp. nedošlo ani k žiadnemu preradeniu výťažkov
speňaženia majetku zo všeobecnej do oddelenej podstaty. Ďalej Správca uvádza, že neboli zistené žiadne
odporovateľné úkony Úpadcu. Správca konštatuje, že k dnešnému dňu nedošlo k vylúčeniu majetku zo súpisu.
Správca uvádza, že k vyporiadaniu BSM v priebehu konkurzu nedošlo a že BSM Úpadcu bolo vyporiadané ešte
pred vyhlásením konkurzu.
Vzhľadom na to, že jediným majetkom Úpadcu sú finančné prostriedky zapísané v súpise všeobecnej podstaty pod
por. č. 1 a 2; s tým, že evidované zostatky (po uspokojení niektorých pohľadávok proti podstate) sú na konkurznom
účte Úpadcu v Sberbank Slovensko, a.s., a Úpadca nevlastní žiaden ďalší hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, ktorý
by mohol Správca speňažiť, Správca nežiadal príslušný orgán o udelenie pokynu na speňažovanie majetku.
4.

Informácie o pohľadávkach proti podstate

Správca konštatuje, že oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 218/2016 zo dňa 14.11.2016; s tým, že 30 dňová
lehota na podanie námietok podľa § 96 ods. 3 ZKR uplynula dňa 14.12.2016. V uvedenej lehote nepodala námietky
žiadna z oprávnených osôb.
Správca uvádza, že v konkurze eviduje pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu v celkovej hodnote 1 120,39,EUR.
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Žiaden výdavok nebol spätý osobitne s určitou súpisovou zložkou, preto boli pohľadávky proti podstate rozpočítané
bez rozdielu na všetky súpisové zložky majetku. V ďalšom je potrebné spomenúť, že uvádzaná suma pohľadávok
proti podstate v návrhu konečného rozvrhu výťažku zahŕňa aj budúce predpokladané nevyhnutné náklady spojené
so správou majetku do predpokladaného ukončenia konkurzu súvisiacich s administratívou konkurzu,
uspokojovaním veriteľov, vrátane súdneho poplatku z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku v zmysle
sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v
znení neskorších predpisov - Položka 5 písm. c). Správca uvádza, že pohľadávky proti podstate sa uspokojujú
podľa zásad uvedených v § 87 ods. 2 a nasl. ZKR.
Súhrnný prehľad pohľadávok proti podstate je nasledovný:
Kompletný prehľad pohľadávok proti podstate podľa jednotlivých poradových čísel je súčasťou správcovského
spisu. Červenou farbou sú vyznačené pohľadávky proti všeobecnej podstate, ktoré nie sú zatiaľ uhradené.
5.

Informácie o prihlásených pohľadávkach veriteľov na základe prihlášky pohľadávky

Dňa 11.01.2016 uplynula základná prihlasovacia lehota na prihlasovanie pohľadávok. Správca uvádza, že do
konkurzu na majetok Úpadcu si celkovo prihlásili nezabezpečené pohľadávky nasledovní veritelia s tým, že
celková výška zistených pohľadávok je uvedená v pripojenej tabuľke:
Celková suma zistených prihlásených pohľadávok veriteľa spolu v
EUR
68,74
8 523,12
34 886,77

P.č. veriteľa Veriteľ
1.
2.
3.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance
4.
184,11
Group
5.
M.B.A. Financie s.r.o.
91 150,72
6.
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o. 20 267,48
7.
Slovenská konsolidačná, a.s.
14 329,14
8.
Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava
49 763,90
9.
Slovenská republika – Daňový úrad Trnava
9 323,63
10.
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
249,50
11.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
78 422,96
12.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
1 566,43
13.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
1 580,02
14.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
100
15.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6 142,11
PO ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTE
16.
Pavol Mikulič
53 337,61
17.
VB LEASING SK, spol. s r.o
24 442,53
18.
Slovenská konsolidačná, a.s.
212,86
19.
CEE COLLECT FUND 1 LTD
265,58
20.
ADAM & PARTNER, s.r.o.
904,82
21.
CASH COLLECTORS SK s.r.o.
0,00
22.
D.A.S. Rechtsschutz AG
57,93
SPOLU
395 779,96

Vzhľadom na vyššie uvedené Správca uvádza, že v celková konečná suma zistených nezabezpečených
pohľadávok v konkurze je spolu v celkovej hodnote 395 779,96,- EUR.
Správca ďalej uvádza, že o žiadnej z prihlásených pohľadávok neprebieha incidenčné konanie o určenie popretej
pohľadávky.
Do konkurzu na majetok Úpadcu neboli prihlásené žiadne podriadené pohľadávky ani žiadne zabezpečené
pohľadávky a žiadna z prihlásených pohľadávok nie je podmienenou pohľadávkou. Správca konštatuje, že v
priebehu konkurzu k právoplatným rozhodnutiam súdu o zmenách v osobe konkurzných veriteľov ako účastníkov
konania nedošlo.
6.

Iné informácie

Správca konštatuje, že v uvedenom konkurze nebol urobený žiadny čiastkový rozvrh všeobecnej podstaty. Správca
ďalej uvádza, že nakoľko do konkurzu na majetok Úpadcu neboli prihlásené žiadne zabezpečené pohľadávky, nebol
z uvedeného dôvodu vytvorený rozvrh oddelenej podstaty.
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B.ROZVRHOVÁ ČASŤ
1.

Informácia o rozdelení výťažku rozvrhom:

Konečný rozvrh rozdelenie výťažku veriteľom vychádza z nasledujúcich skutočností:
a) Výťažok získaný speňažením majetku Úpadcu predstavuje:

3 135,25,- EUR

b) Pohľadávky proti všeobecnej:

1 120,39,- EUR

c) Suma zostatku výťažku (rozdiel a – b):

2 014,86,- EUR

Suma zostatku výťažku sa bude rozdeľovať veriteľom na uspokojenie v rozsahu : 0,50908591 % konečnej
zistenej sumy každej prihlásenej pohľadávky.
Uspokojenie jednotlivých veriteľov v zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty je nasledovné:
Priradený
Pohľadávky
Uspokojenie
výťažok
Poradové číslo
Výťažok
z
Súčet
spolu
zaradené
do každej
všeobecnej
pohľadávok v
rozvrhu
zistená suma
rozvrhu
pohľadávky zo podstaty
Zozname
oddelenej
pohľadávok
všeobecnej
všeob. podstaty všetky
pohľadávok
podstaty
podstaty
v%
pohľadávky
veriteľa

Názov veriteľa

Allianz – Slovenská
1
poisťovňa, a.s.
Československá
obchodná
banka, 2
a.s.
EOS
KSI
Slovensko,
3 až 5
s.r.o.
KOMUNÁLNA
poisťovňa
a.s.
6 až 8
Vienna
Insurance
Group
M.B.A.
Financie
9 až 11
s.r.o.
Mercedes-Benz
Financial Services 12
Slovakia s. r. o.
Slovenská
konsolidačná, a.s.

13 až 23

Slovenská
republika – Daňový 24 až 62
úrad Bratislava
Slovenská
republika – Daňový 63 až 77
úrad Trnava
Slovenská
republika – Krajský 78 až 79
súd v Bratislave
Sociálna poisťovňa
so
sídlom 80 až 124
v Bratislave
Union
zdravotná
125
poisťovňa, a.s.
Úrad
práce,
sociálnych
vecí 126 až 127
a rodiny Senica
Úrad pre dohľad
nad
zdravotnou 128
starostlivosťou
Všeobecná
zdravotná
129 až 136
poisťovňa, a.s.
Pavol Mikulič

137

zo
na

Neuspokojená
suma
pohľadávok
veriteľa

68,74 €

0,00 €

68,74 €

0,50908 %

0,35 €

68,39 €

8 523,12 €

0,00 €

8 523,12 €

0,50908 %

43,39 €

8 479,73 €

34 886,77 €

0,00 €

34 886,77 €

0,50908 %

177,60 €

34 709,17 €

184,11 €

0,00 €

184,11 €

0,50908 %

0,94 €

183,17 €

91 150,72 €

0,00 €

91 150,72 €

0,50908 %

464,03 €

90 686,69 €

20 267,48 €

0,00 €

20 267,48 €

0,50908 %

103,18 €

20 164,30 €

14 329,14 €

0,00 €

14 329,14 €

0,50908 %

72,95 €

14 256,19 €

49 763,90 €

0,00 €

49 763,90 €

0,50908 %

253,34 €

49 510,56 €

9 323,63 €

0,00 €

9 323,63 €

0,50908 %

47,46 €

9 276,17 €

249,50 €

0,00 €

249,50 €

0,50908 %

1,27 €

248,23 €

78 422,96 €

0,00 €

78 422,96 €

0,50908 %

399,24 €

78 023,72 €

1 566,43 €

0,00 €

1 566,43 €

0,50908 %

7,98 €

1 558,45 €

1 580,02 €

0,00 €

1 580,02 €

0,50908 %

8,04 €

1 571,98 €

100 €

0,00 €

100 €

0,50908 %

0,51 €

99,49 €

6 142,11 €

0,00 €

6 142,11 €

0,50908 %

31,27 €

6 110,84 €

53 337,61 €

0,00 €

53 337,61 €

0,50908 %

271,53 €

53 066,08 €
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138

24 442,53 €

0,00 €

24 442,53 €

0,50908 %

124,43 €

24 318,10 €

139 až 140

212,86 €

0,00 €

212,86 €

0,50908 %

1,09 €

211,77 €

CEE
COLLECT
141
FUND 1 LTD

265,58 €

0,00 €

265,58 €

0,50908 %

1,35 €

264,23 €

ADAM & PARTNER,
142
s.r.o.

904,82 €

0,00 €

904,82 €

0,50908 %

4,61 €

900,21 €

CASH
COLLECTORS
s.r.o.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,50908 %

0,00 €

0,00 €

57,93 €

0,00 €

57,93 €

0,50908 %

0,30 €

57,63 €

395 779,96 €

0,00 €

395 779,96 €

2 014,86 €

393 765,10 €

Slovenská
konsolidačná, a.s.

SK 143

D.A.S.
Rechtsschutz AG

144

Celkový súčet

2.

Informácia k schváleniu rozvrhu príslušným orgánom

Správca žiada príslušný orgán (podľa časti A. bodu 2.), aby v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného
rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku rozhodol o schválení tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku.
V Bratislave, dňa 12.01.2017
iTRUSTee Recovery, k.s., správca

K001255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Nitrianský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 35/69, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/13/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/13/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 12/2016.
Súpisová hodnota majetku a mena: 82,53 EUR

V Nitre, dňa 16.01.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca
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K001256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Oľga Cejzlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová 1135/17, 962 31 Sliač - Rybáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/34/2016 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/34/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu Mgr. Oľga Cejzlová, nar. 23.03.1978, trvale bytom: Topoľová 1135/17, 962 31 Sliač - Rybáre, SR, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 4K/34/2016, v súlade s ustanovením
§ 96 ods. 2) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, a
zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v zmysle ust. § 101 ZKR.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K001257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TIMEX - Q, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 49, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 434 339
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/22/2012 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/22/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1.kola VPK na predaj pohľadávky z obchodného styku
JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu TIMEX – Q, spol. s r.o., so sídlom: Štefánikova 49, 949 01 Nitra, IČO: 31 434
339, spisová zn.: 32K/22/2012 S1409 vyhlásil 1.kolo verejného ponukového konania na predaj pohľadávky
z obchodného styku zapísanej do majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa (zverejnené v OV 249/2016
zo dňa 29.12.2016).
V súlade s Podmienkami verejného ponukového konania zo dňa 22.12.2016 posledným dňom lehoty na
predkladania ponúk bol termín 13.01.2017.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
1.kolo verejného ponukového konania na predaj pohľadávky z obchodného styku zapísanej do majetku
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa je ukončené.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Nitre, dňa 16.01.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K001258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FRAMOD s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Slobody 1476/12, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 868 968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 6K/11/2016 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

iná majetková hodnota spisová zložka č. 3
depozit Okresného súdu Žilina, nevyplatená časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
v sume 930,19 eur.
JUDr. Marta Bojo Vevurková

K001259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Green Art a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 808 601
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/2/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36R/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.01.2017 sp. zn. 36R/2/2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 9/2017 zo dňa 13.01.2017, vo veci reštrukturalizácie dlžníka: Green Art a. s., Pekárska 11, 917 01
Trnava, IČO: 36 808 601, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č.
4190/B, bol potvrdený reštrukturalizačný plán dlžníka.
Podľa záväznej časti plánu a s použitím ustanovení § 162 až § 165 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bola dlžníkovi: Green
Art a. s., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 808 601, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava, oddiel: Sa, vložka č. 4190/B, nariadená dozorná správa a za dozorného správcu určený JUDr. Erik
Bilský, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti pod značkou S1477, so sídlom
kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu:
Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom dozorného správcu:
• založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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• zmena právnej formy, zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti
• nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
• prevod nehnuteľného majetku, zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku, zaťaženie nehnuteľného
majetku záložným alebo obdobným právom
• zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
• urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu
• urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok
• poskytnúť akékoľvek finančné alebo nefinančné plnenie spriaznenej osobe dlžníka
• uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v konaní o určenie popretej pohľadávky
• všetky právne úkony dlžníka nad rámec bežných právnych úkonov v zmysle § 10 ZKR
• právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac
ako troch mesiacov
• informačná povinnosť dlžníka s otvorením novej prevádzky, resp. obchodného zastúpenia, pričom udelenie
súhlasu správcu s jej otvorením musí byť podložené ekonomickou a právnou analýzou dopadov na spoločnosť,
ktorú vyhotoví dlžník
• právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 3% jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok mimo rámec bežnej obchodnej činnosti a s hodnotou vyššou ako 10% jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok v rámci bežnej obchodnej činnosti
• právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom
• každý právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 5 000 €, resp. všetky právne úkony,
ktoré sa týkajú majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 15 000 € za kalendárny mesiac.
V zmysle § 163 ods. 3 ZKR je možno odporovať tým právnym úkonom dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu dozorného
správcu a boli urobené bez jeho súhlasu.
Účinky dozornej správy nastávajú zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej správy
v Obchodnom vestníku.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K001260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Brenner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 13, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1980
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/24/2016 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zapísanie pohľadávok veriteľa do zoznamu pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty
KONRES k.s., správca úpadcu: Zdenko Brenner, nar.: 21.04.1980, bytom Magurská 13, 040 01 Košice, týmto
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 zapísal prihlásené pohľadávky doručené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok veriteľa: GABIKA s.r.o.; so sídlom: Herlianska 457, 814 99
Vranov nad Topľou, Slovenská republika; IČO: 36 844 306.
Celková suma pohľadávky prihlásenej pod por. č. 1: 4.027,67 €.
Celková suma pohľadávky prihlásenej pod por. č. 2: 2.777,57 €.

K001261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TIMEX - Q, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 49, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 434 339
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/22/2012 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/22/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Č.k. 32K/22/2012 - Záväzný pokyn v zmysle § 83 ods. 1 písm. a) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ZoKR) – 1. kolo
V konkurznom konaní voči úpadcovi TIMEX-Q, spol. s r.o. v konkurze, Štefánikova 49, 949 01 Nitra, IČO:
31 434 339, (Úpadca) vedeného na Okresnom súde v Nitre pod spisovou značkou 32K/22/2012 požiadal správca
úpadcu JUDr. Marek Ďuran, so sídlom Štefánikova 34, 949 01 Nitra, zástupcu veriteľov VÚB a.s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 (ďalej len „VÚB a.s.) ako príslušný orgán podľa § 84 ZoKR o uloženie
záväzného pokynu k speňaženiu majetku Úpadcu zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty
(zverejneného v OV č 190/2016 zo dňa 04.10.2016 pod K022675).
K žiadosti správcu zaslala VÚB, a.s. nasledovné stanovisko zo dňa 09.01.2017, doručené do kancelárie správcu
dňa 16.01.2017:
VÚB a.s. ako príslušný orgán v zmysle § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoKR) ukladá správcovi úpadcu TIMEX-Q, spol. s r.o., „v konkurze“ so
sídlom Štefánikova 49, 949 01 Nitra, IČO: 31 434 339 JUDr. Marekovi Ďuranovi záväzný pokyn na speňaženie
majetku:
Iná majetková hodnota:
34 %-ný obchodný podiel v obchodnej spoločnosti ABC Europe s.r.o., Štúrova 13, 810 00 Bratislava, IČO:
35 855 487, súpisová hodnota a mena: 1,- EUR
VÚB, a.s. ukladá správcovi speňažiť vyššie uvedený majetok v súlade s ust. §-u 92 ods. 1 písm. d) ZoKR formou
Verejného ponukového konania za dodržania Podmienok Verejného ponukového konania uvedených v „Žiadosti
správcu o uloženie záväzného pokynu príslušného orgánu k speňaženiu majetku úpadcu zaradeného do súpisu
majetku všeobecnej podstaty“ zo dňa 29.11.2016 ako „ALTERANTÍVA 1“ s doplnením Lehoty na doručovanie
ponúk a to do 15 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku.
V prípade neúspešného Verejného ponukového konania správca požiada príslušný orgán VÚB, a.s. o vydanie
nového záväzného pokynu.
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Miroslav Chmelár, Vedúci oddelenia Vymáhanie firemných úverov VÚB a.s.
Roman Tekely, právnik senior Manažment rizikových pohľadávok VÚB a.s.

K001262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloňová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červené Kopanice 512/9, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Komenského 49/673, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2015 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/17/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Iné zverejnenie
V konkurznej veci úpadcu Jana Miloňová nar. 20.7.1970, Červené Kopanice 512/9, 914 51 Trenčianske Teplice,
vedenej na OS Trenčín pod sp. zn. 40K/17/2015 správca JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, sídlo kancelárie
Komenského 673/49, 020 01 Púchov, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií, oznamuje zostavenie konečného zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer
zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu
nahliadnuť do zoznamu a podaním na predpísanom tlačive, namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená inak sa na ňu
neprihliada.
V Púchove, 16. 01. 2017
Správca: JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová

K001263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo Smolinské (skrátene:
PD Smolinské)
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smolinské 386, 908 42 Smolinské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 413 315
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 25R/1/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25R/1/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZAVEDENÍ DOZORNEJ SPRÁVY
Uznesením Okresného súdu Trnava, č.k.: 25R/1/2016, zo dňa 09.01.2017 (zverejnené v OV č. 9/2017 zo dňa
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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Uznesením Okresného súdu Trnava, č.k.: 25R/1/2016, zo dňa 09.01.2017 (zverejnené v OV č. 9/2017 zo dňa
13.01.2017) súd potvrdil reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 27.12.2016 a skončil
reštrukturalizáciu dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Smolinské (skrátene: PD Smolinské), IČO: 31 413 315, 386
Smolinské 908 42.
Podľa potvrdeného reštrukturalizačného plánu sa zavádza dozorná správa nad dlžníkom Poľnohospodárske
družstvo Smolinské, so sídlom 386 Smolinské 908 42, IČO: 31 413 315, družstvo zapísané v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, Oddiel: Dr, Vložka č. 33/T.
Dozorným správcom je Mgr. Ladislav Barát, sídlo kancelárie: Školská 3, 949 01 Nitra, značka správcu pridelená
Ministerstvom spravodlivosti SR: S1182.
Súhlasu správcu počas dozornej správy ďalej podliehajú tieto právne úkony dlžníka:
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu v zmysle § 10 ods. 1 ZKR
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, predaj podniku a časti podniku,
zmena právnej formy, zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
nadobudnutie, prevod, prenájom alebo zaťaženie majetku dlžníka, prípadne jeho zaťaženie vecným
bremenom, uzatvorenie akejkoľvek nájomnej zmluvy, či zmluvy, ktorej predmetom má byť finančný leasing
v rámci ktorého má dlžník vystupovať ako leasingový nájomca, zmluvy o úvere alebo o pôžičke alebo inom
dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov rozsahu presahujúcom 15 000 EUR; v prípade
už existujúceho záložného práva na takýto majetok je potrebný taktiež súhlas všetkých záložných veriteľov,
ktorí majú k zálohu zriadené záložné právo.
vykonanie úkonu, ktorým sú vynaložené investície dlžníka nad rámec bežnej obchodnej činnosti dlžníka, a
to nad sumu 10 000 EUR bez DPH, pričom dozorný správca je pri udeľovaní súhlasu v predmetnej veci
viazaný stanoviskom príslušného zabezpečeného veriteľa (ak sa investícia týka predmetu jeho zálohu),
vykonanie právneho úkonu, ktorým sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 1 % z jeho
obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, resp. účtovný rok,
realizácia akéhokoľvek plnenia voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie prísľubu odškodnenia spôsobenou treťou osobou,
každý právny úkon mimo bežnej obchodnej činnosti, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom
10 000 EUR, resp. všetky právne úkony, ktoré sa týkajú majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 30 000
EUR za kalendárny mesiac,
právny úkon, ktorého účinkom je vznik, zmena alebo zánik pracovnoprávneho vzťahu (trvalého pracovného
pomeru).

Súhlas dozorného správcu s úkonom dlžníka musí byť získaný dlžníkom vopred a musí byť písomný.
Poučenie: Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez súhlasu dozorného správcu, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením
plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.
V Nitre dňa 14.01.2017
Mgr. Ladislav Barát, dozorný správca

K001264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Čierniková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková 40, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/49/2014 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/49/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Platiteľ mzdy: GeWis Slovakia s.r.o.
Zrazená suma za 09/2016: 100,09 eur
Súpisová hodnota: 100,09 eur

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Platiteľ mzdy: GeWis Slovakia s.r.o.
Zrazená suma za 10/2016: 90,37 eur
Súpisová hodnota: 90,37 eur

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Platiteľ mzdy: GeWis Slovakia s.r.o.
Zrazená suma za 11/2016: 237,12 eur
Súpisová hodnota: 237,12 eur

JUDr. Peter Frajt, správca

K001265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Sklenárová - Likérka "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jastrabá 217, 966 32 Jastrabá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 302 585
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 74/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka; Celková suma: 281,00; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku:
Odmena za zabezpečenie činnosti Pošty Partner JASTRABÁ, FA č. OF15001; Dlžník: Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124; Súpisová hodnota: 281,00 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka; Celková suma: 281,00; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku:
Odmena za zabezpečenie činnosti Pošty Partner JASTRABÁ, FA č. OF15002; Dlžník: Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124; Súpisová hodnota: 281,00 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka; Celková suma: 281,00; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku:
Odmena za zabezpečenie činnosti Pošty Partner JASTRABÁ, FA č. OF15003; Dlžník: Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124; Súpisová hodnota: 281,00 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka; Celková suma: 281,00; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku:
Odmena za zabezpečenie činnosti Pošty Partner JASTRABÁ, FA č. OF15004; Dlžník: Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124; Súpisová hodnota: 281,00 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka; Celková suma: 260,39; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku:
Odmena za zabezpečenie činnosti Pošty Partner JASTRABÁ, FA č. OF15005; Dlžník: Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124; Súpisová hodnota: 260,39 EUR;

K001266
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:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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, sp. zn. 4K/36/2016 S911, v zmysle ust.
§ 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
číslo účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok, pričom na každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená kaucia vo výške 350,- EUR, na účet
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, č.ú.: 1409032002/1111,
IBAN: SK3811110000001409032002, variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávky sa
popiera.

JUDr. Miloš Hnat, správca

K001267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 049 753
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2013 S1465
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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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 19.01.2017

Okresný súd Trenčín
38K/23/2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 15. zasadnutia veriteľského výboru
KANAPA spol. s r.o. v konkurze

Deň konania: 05.01.2017
Čas konania: 11:00 hod.
Miesto konania: kancelária zástupcu predsedu VV
Zvolávateľ zasadnutia: Správca úpadcu
Prítomní na zasadnutí v zmysle písomného hlasovania veriteľského výboru: Sparkasse am Niederrhein - Sparkasse
des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen - Vluyn und Rheinberg – v zastúpení JUDr. Timotej Braxator,
Ing. Vladimír Chrenko VLAMIPET, JUDr. Ing. Matej Šebesta. V zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR hlasovali
členovia VV písomne a preto sa na účely uznášania schopnosti považujú za prítomných.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia, 2. Uloženie záväzného pokynu ohľadom poverenia Znalca vypracovaním
Znaleckého posudku na Predmet dražby č. 1, Predmet dražby č. 2 a Predmet dražby č. 3, 3. Uloženie
záväzného pokynu ohľadom predaja vybraných nehnuteľností úpadcu spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. d)
ZKR, 4. Záver.
1.

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal a otvoril jeho zvolávateľ. Veriteľský výbor je uznášania schopný
vzhľadom na skutočnosť, že písomne hlasovali traja členovia veriteľského výboru (Sparkasse am Niederrhein Sparkasse des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen - Vluyn und Rheinberg – v zastúpení JUDr.
Timotej Braxator, Ing. Vladimír Chrenko VLAMIPET, JUDr. Ing. Matej Šebesta) a na základe uvedeného sa taktiež
považujú za prítomných.
2.
Uloženie záväzného pokynu ohľadom poverenia Znalca vypracovaním Znaleckého posudku
Predmet dražby č. 1, Predmet dražby č. 2 a Predmet dražby č. 3

na

Pred hlasovaním bola každému členovi VV doručená Žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu
ohľadom speňažovania vybraných nehnuteľností úpadcu. Traja členovia VV hlasovali podľa ustanovenia § 38 ods. 3
ZKR písomne za poverenie Znalca vypracovaním Znaleckého posudku na Predmet dražby č. 1, Predmet dražby
č. 2 a Predmet dražby č. 3 .
Hlasovanie: Za: Sparkasse am Niederrhein - Sparkasse des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen
- Vluyn und Rheinberg – v zastúpení JUDr. Timotej Braxator, Ing. Vladimír Chrenko VLAMIPET, JUDr. Ing.
Matej Šebesta, Proti: nikto, Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor v konkurze na majetok úpadcu KANAPA spol. s r.o. v konkurze, udeľuje
správcovi úpadcu JUDr. Barbore Hudekovej záväzný pokyn na poverenie Znalca vypracovaním Znaleckého
posudku na Predmet dražby č. 1, Predmet dražby č. 2 a Predmet dražby č. 3.

3.
Uloženie záväzného pokynu ohľadom predaja vybraných nehnuteľností úpadcu spôsobom
podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR.
Pred hlasovaním bola každému členovi VV doručená Žiadosť správcu o udelenie záväzného pokynu na
predaj vybraných nehnuteľností úpadcu, spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR – t.j. zorganizovať dražbu. Traja
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predaj vybraných nehnuteľností úpadcu, spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR – t.j. zorganizovať dražbu. Traja
členovia VV hlasovali podľa ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR písomne za schválenie navrhovaného predaja vybraných
nehnuteľností úpadcu.
Hlasovanie: Za: Sparkasse am Niederrhein - Sparkasse des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen
- Vluyn und Rheinberg – v zastúpení JUDr. Timotej Braxator, Ing. Vladimír Chrenko VLAMIPET, JUDr. Ing.
Matej Šebesta, Proti: nikto, Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 2: „Veriteľský výbor v konkurze na majetok úpadcu KANAPA spol. s r.o. v konkurze, udeľuje
správcovi úpadcu JUDr. Barbore Hudekovej záväzný pokyn na predaj vybraných nehnuteľných vecí
v zmysle predloženej Žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu, spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. d)
ZKR – t.j. zorganizovať dražbu.“

4.

Záver

Na záver zvolávateľ oznámil, že zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpisuje predseda
veriteľského výboru, ktorý je povinný do piatich dní od zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na
Okresný súd Trenčín do konkurzného spisu a správcovi. Správca je následne povinný zabezpečiť zverejnenie
zápisnice v Obchodnom vestníku.

Predseda VV

K001268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ďurkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Breznička 223, 985 02 Breznička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/93/2015 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/93/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, so sídlom kancelárie Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu
Jozef Ďurkovič, bytom 985 02 Breznička 223, nar. 07.03.1981, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 28.12.2016 do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13,
974 04 Banská Bystrica, ktorou si prihlásil nezabezpečenú pohľadávku v celkovej výške 123,80 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.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K001269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Gomola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 500/27, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1953
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
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

65

Obchodný vestník 13/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.01.2017

Spisová značka správcovského spisu: 2K/64/2015 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/64/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota,
správca úpadcu: Miroslav Gomola, nar. 23.07.1953, bytom Fraňa Kráľa 500/27, 991 22 Bušince podaním zo dňa
04.01.2017 požiadal zástupcu veriteľov Consumer Finance Holding, a.s. o udelenie záväzného pokynu za účelom
speňažovania majetku úpadcu, ktorý patrí do všeobecnej podstaty a jeho súpis bol zverejnený v OV č. 214/2015 zo
dňa 06.11.2015 pod č. K024138 pod por. č. 3-6.
Veriteľ Consumer Finance Holding, a.s., IČO: 35 923 130, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, odd.: Sa, vložka č. 10315/P ako zástupca veriteľov vo veci konkurzného konania vedeného na Okresnom
súde Banská Bystrica, sp. zn. 2K/64/2015 na majetok úpadcu Miroslav Gomola, nar. 23.07.1953, bytom Fraňa Kráľa
500/27, 991 22 Bušince, uložila správcovi – spoločnosti Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., Hlavné námestie
13, 979 01 Rimavská Sobota v zmysle ust. § 83 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, listom doručenom správcovi dňa 16.01.2017
záväzný pokyn na speňaženie majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zverejnený v OV č. 214/2015 zo dňa 06.11.2015 pod K024138 por. č. 3-6,
a to speňažiť ho formou ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku v súlade s § 92 ods. 1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“), a to za nasledovných
podmienok pre 5. kolo verejného ponukového konania:
1. Pohľadávky je možné kúpiť ako celok – súbor pohľadávok za cenu nie nižšiu ako 20% súpisovej hodnoty
majetku, t.j. za cenu nie nižšiu ako 2 312,- €.
2. Záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke s označením: „Konkurz 2K/64/2015 – neotvárať“ na adresu
správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., Hlavné námestie 13, 979 1 Rimavská Sobota.
3. Rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata, zástupca veriteľov si vyhradzuje právo súhlasu s ponúknutou odplatou.
4. Na podávanie ponúk je určených 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
V prípade, ak posledný deň lehoty na podávanie ponúk pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok,
posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň. Lehota sa považuje za skončenú o 14:00 hod. posledný deň
lehoty.
5. Náležitosti ponuky: presné označenie subjektu záujemcu vrátane preukázania právnej subjektivity o kúpu (v
prípade fyzických osôb: meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, kópia občianskeho preukazu, kópia
živnostenského listu, ak je podnikateľ, v prípade právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z OR nie
starší ako 3 mesiace), označenie predmetu kúpy, výšku navrhnutej odplaty.
6. Otváranie obálok uskutoční správca do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk vykoná správca. O týchto úkonoch správca spíše zápisnicu. Víťazom verejného ponukového
konania sa stane záujemca, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne ponúkol najvyššiu odplatu
a zástupca veriteľov odsúhlasil predloženú ponuku. Úspešný záujemca bude vyzvaný na uzavretie zmluvy
a zaplatenie odplaty. V prípade zhodnosti ponúk budú záujemcovia vyzvaní správcom na zvýšenie ponúk, víťazom
sa stane účastník, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.
7. Na zmluvu, ktorou správca speňaží predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
Občianskeho zákonníka o postúpení pohľadávok.
8. Na požiadanie správcu poskytne záujemca ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu na tel. č. 0905
731 345 alebo e-mailom na judr.andrasiova@rsnet.sk.
9. V prípade, že piate kolo verejného ponukového konania nebude za uvedených podmienok úspešné, správca
požiada o udelenie ďalšieho pokynu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca
V Rimavskej Sobote 16.01.2017

K001270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Gomola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 500/27, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1953
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K/64/2015 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/64/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota,
správca úpadcu: Miroslav Gomola, nar. 23.07.1953, bytom Fraňa Kráľa 500/27, 991 22 Bušince v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu udeleným dňa 13.01.2017 a podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, vyhlasuje 5.
kolo verejného ponukového konania na predaj pohľadávok patriacich úpadcovi.
Ide o majetok úpadcu, zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 214/2015 dňa 06.11.2015 pod položkou K024138 pod por. č. 3-6, pričom sa jedná o nasledovné pohľadávky:
Súbor pohľadávok:
Pohľadávka úpadcu voči Márii Molnárovej, Nenince
z titulu náhrady škody (konanie na OS Veľký Krtíš, sp. zn. 9T/75/2015) 3 000,00 €

Pohľadávka úpadcu voči Márii Molnárovej, Nenince
z titulu náhrady škody na základe platobného rozkazu
OS Veľký Krtíš, sp. zn. 11C/161/2015 zo dňa 27.04.2015,
právoplatného dňa 15.05.2015, exekučné konanie
EX193/2015, JUDr. I. Tóthová, V. Krtíš

505,- €

Pohľadávka úpadcu voči Márii Molnárovej, Nenince
z titulu náhrady škody na základe uznesenia OS Veľký Krtíš
zo dňa 02.06.2016, právoplatného dňa 16.06.2016,
sp. zn. 3C/215/2014

4 504,16 €

Pohľadávka úpadcu voči Márii Molnárovej, Nenince
z titulu náhrady škody na základe rozsudku OS Veľký Krtíš
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zo dňa 09.01.2015, sp. zn. 10C/11/2014 v spojení s rozsudkom
KS Banská Bystrica zo dňa 18.05.2016,
sp. zn. 15Co/289/2015, ktorý sa stal právoplatný dňa 21.07.2016

3 548,85 €

Spolu v súpisovej hodnote: 11 558,01 €.

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Pohľadávky je možné kúpiť ako celok – súbor pohľadávok za cenu nie nižšiu ako 20% súpisovej hodnoty
majetku, t.j. za cenu nie nižšiu ako 2 312,- €.
2. Záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke s označením: „Konkurz 2K/64/2015 – neotvárať“ na adresu
správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., Hlavné námestie 13, 979 1 Rimavská Sobota.
3. Rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata, zástupca veriteľov si vyhradzuje právo súhlasu s ponúknutou odplatou.
4. Na podávanie ponúk je určených 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
V prípade, ak posledný deň lehoty na podávanie ponúk pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok,
posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň. Lehota sa považuje za skončenú o 14:00 hod. posledný deň
lehoty.
5. Náležitosti ponuky: presné označenie subjektu záujemcu vrátane preukázania právnej subjektivity o kúpu (v
prípade fyzických osôb: meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, kópia občianskeho preukazu, kópia
živnostenského listu, ak je podnikateľ, v prípade právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z OR nie
starší ako 3 mesiace), označenie predmetu kúpy, výšku navrhnutej odplaty.
6. Otváranie obálok uskutoční správca do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk vykoná správca. O týchto úkonoch správca spíše zápisnicu. Víťazom verejného ponukového
konania sa stane záujemca, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne ponúkol najvyššiu odplatu
a zástupca veriteľov odsúhlasil predloženú ponuku. Úspešný záujemca bude vyzvaný na uzavretie zmluvy
a zaplatenie odplaty. V prípade zhodnosti ponúk budú záujemcovia vyzvaní správcom na zvýšenie ponúk, víťazom
sa stane účastník, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.
7. Na zmluvu, ktorou správca speňaží predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
Občianskeho zákonníka o postúpení pohľadávok.
8. Na požiadanie správcu poskytne záujemca ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu na tel. č. 0905
731 345 alebo e-mailom na judr.andrasiova@rsnet.sk.
9. V prípade, že piate kolo verejného ponukového konania nebude za uvedených podmienok úspešné, správca
požiada o udelenie ďalšieho pokynu.
V Rimavskej Sobote, dňa 16.01.2017
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca
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K001271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josuno s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pilárikova 5, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 682 179
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Hlohová 10, 821 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2015 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/61/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Inventárne
Por.číslo
číslo

855

856

Názov / Popis

súpisová
hodnota
majetku v €

pohľadávka voči Falkensteiner Hotel
Bratislava s.r.o, IČO: 44 428 901, podľa čl.
103 017,31
7. Nájomnej zmluvy zo dňa 01.12.2008,
prevádzkové a vedľajšie výdavky
pohľadávka voči Falkensteiner Hotel
--------------- Bratislava s.r.o, IČO: 44 428 901, číslo
4 500,00
faktúry 01/2017 splatná dňa 27.01.2017
---------------

deň
Adresa, kde sa
spoluvlastnícky zapísania dôvod
majetok
podiel
majetku do zapísania
nachádza
súpisu
---------------

1/1

16.1.2017

majetok
podliehajúci
konkurzu

---------------

1/1

16.1.2017

majetok
podliehajúci
konkurzu

K001272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Miklášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckov 342, 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/12/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/12/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Platiteľ mzdy: Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o.
Zrazená suma za 09/2016: 290,22 eur
Súpisová hodnota: 290,22 eur

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Platiteľ mzdy: Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o.
Zrazená suma za 10/2016: 277,56 eur
Súpisová hodnota: 277,56 eur

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Platiteľ mzdy: Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zrazená suma za 11/2016: 471,95 eur
Súpisová hodnota: 471,95 eur

JUDr. Peter Frajt, správca

K001273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Ušiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Štvrť 505/38, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dusan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/48/2016 S 1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/48/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca úpadcu Miroslav Ušiak, nar. 2.7.1971, trvale bytom Dolná Štvrť
505/38 Myjava, občan SR, v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 ZKR týmto zvoláva ďaľšiu schôdzu veriteľov, ktorá
sa uskutoční dňa 17.2.2017 (v piatok) o 9,00 hod. v kancelárii správcu JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA na ul. Kpt.
Nálepku
346,
pavilón
B,
017
01
Považská
Bystrica
s
následovným
programom,
1.
Otvorenie
2.
Správa
o
činnosti
správcu
a
stave
konkurzného
konania
3.
Voľba
jedného
zástupcu
veriteľov
4.
Rôzne
5.
Záver
Pri prezentácii je potrebné, aby veriteľ predložil doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca (0905 530 973, dusan@divko.sk)

K001274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Gibasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 16/4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dusan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/26/2015 S 1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/26/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca konkurznej podstaty úpadcu Erika Gibasová, nar. 14.7.1976, bydliskom
Lúčna 16/4, 971 01 Prievidza, občianka SR, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty
a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3, 4, 5 a 6 ZKR:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dotknutý zabezpečný veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej podstate, je oprávnený
do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.
Správca podľa zostaveného zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a uplatnených námietok do 45 dní od
uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu.
Dotknutý zabezpečný veriteľ a/alebo každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, a ktorý podal
námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby
súd uznesením určil poradie pohľadávky proti podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke.
Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho námietku sa neprihliada.
Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca (mobil: 0905 530 973, e-mail: dusan@divko.sk)

K001275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Obžerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 989/4, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/23/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/23/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Platiteľ mzdy: Zuzana Magušinová - PLUS
Zrazená suma za 09/2016: 150,- eur
Súpisová hodnota: 150,- eur

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Platiteľ mzdy: Zuzana Magušinová - PLUS
Zrazená suma za 10/2016: 150,- eur
Súpisová hodnota: 150,- eur

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Platiteľ mzdy: Zuzana Magušinová - PLUS
Zrazená suma za 11/2016: 150,- eur
Súpisová hodnota: 150,- eur

JUDr. Peter Frajt, správca

K001276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miškiv - Pavlik Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Orlík 121, 090 11 Vyšný Orlík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/43/2016 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/43/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu Rastislav Miškiv – Pavlik, nar. 16.01.1972, trvale bytom 090 11
Vyšný Orlík č. 121, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 4K/43/2016, týmto v súlade s §
32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR,
že kauciu vo výške 350 EUR sú povinní zložiť na účet vedený v Tatra banke, a.s. (IBAN: SK36 1100 0000 0029
3415 3050, SWIFT: TATRSKBX). Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
JUDr. Slavomír Dubjel, správca
V Prešove dňa 13.01.2017

K001277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miškiv - Pavlik Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Orlík 121, 090 11 Vyšný Orlík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/43/2016 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/43/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
Popis súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma: 2.000,- €
Mena: EUR
Dlžník: Rastislav Miškiv – Pavlik, nar. 16.01.1972, trvale bytom 090 11 Vyšný Orlík č. 121
Právny dôvod: peňažná hotovosť vo vlastníctve dlžníka
Súpisová hodnota majetku: 2.000,- €
Majetok inej osoby ako úpadcu: Tretia osoba: Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: Sporný zápis: Deň zapísania do súpisu: 13.01.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

JUDr. Slavomír Dubjel, správca
V Prešove, dňa 13.01.2017

K001278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Boroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 855/20, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.1.1991
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/33/2016 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/33/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
typ súpisovej
P.č. hodnoty
majetku

6.

iná majetková
hodnota

špecifikácia majetku

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

zostatok na vkladnej knížke/účet č. 1147046382 vedenej
VÚB bankou

1/1

súpisová
hodnota
majetku v EUR

majetok
16.1.2017 podliehajúci 72,63
konkurzu

V Trenčíne 16.1.2017

K001279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PTK-ECHO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešovská 39, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 728 787
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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Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/36/2014 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/36/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. ako správca úpadcu PTK-ECHO, s.r.o., so sídlom Prešovská 39, 821
08 Bratislava, IČO: 35 728 787, týmto dopĺňa súpis všeobecnej podstaty o nasledovné hnuteľné veci, ktoré sa
nachádzajú v nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu - Rekreačná chata zapísaná na LV č. 284, k. ú.: Modra, súp. č.
3233.
P.č.

Typ súpisovej zložky majetku

Počet kusov

Súpisová hodnota/ks

Súpisová hodnota/spolu

1

Stôl veľký drevený

3

5,00 EUR

15,00 EUR

2

Stôl malý drevený

4

1,00 EUR

4,00 EUR

3

Stôl štvorcový drevený

16

2,00 EUR

32,00 EUR

4

Stôl kruhový drevený

2

5,00 EUR

10,00 EUR

5

Nočný stolík drevený

7

1,00 EUR

7,00 EUR

6

Písací stôl drevený

1

5,00 EUR

5,00 EUR

7

Veľký písací stôl

6

10,00 EUR

60,00 EUR

8

Skriňa veľká drevená

12

5,00 EUR

60,00 EUR

9

Skriňa malá drevená

7

2,00 EUR

14,00 EUR

10

Posteľ

19

5,00 EUR

95,00 EUR

11

Rohová sedačka

1

15,00 EUR

15,00 EUR

12

Presklená skrinka

1

5,00 EUR

5,00 EUR

13

Školská lavica

1

1,00 EUR

1,00 EUR

14

Kuchynská linka

2

100,00 EUR

200,00 EUR

15

Rohová polička drevená

2

2,00 EUR

4,00 EUR

16

Stolička drevená

6

1,00 EUR

6,00 EUR

17

Televízor

8

5,00 EUR

40,00 EUR

18

Barový pult drevený

1

20,00 EUR

20,00 EUR

19

Kôš na prádlo veľký - kovový

1

10,00 EUR

10,00 EUR

20

Kreslo

5

2,00 EUR

10,00 EUR

21

Kotol na uhlie

2

100,00 EUR

200,00 EUR

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K001280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Koniarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúškova 4/25, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Invitation to lodge a claim for foreign creditor

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní informujem podľa čl.
39, čl. 40, že uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 2K/22/2016-23 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka:
Veronika Koniarová, nar. 19.06.1991, bytom Matúškova 4/25, 031 05 Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová,

According to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt Veronika
Koniarová, born on 19.06.1991, residential address Matúškova 4/25, 031 05 Liptovský Mikuláš – Liptovská
Ondrašová,
I am obliged to inform you, that with the resolution of the District Court in Žilina dated 23.12.2016, No.
2K/22/2016-23, it was declared bankruptcy on debtors property.

Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil: Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01
Martin.

The court appointed Mr. Mikuláš Takáč, with the office based on address Timravy 23, 036 01
Martin, as the main administrator in bankruptcy.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 248/2016, dňa 28.12.2016.

This resolution of the District court Žilina was published in Business Journal No. 248/2016 on 28th December 2016.

Súd vyzýva veriteľov dlžníka , aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi Ing. Mikulášovi Takáčovi so sídlom kancelárie Timravy 23, 036
01 Martin a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina, so sídlom Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, k sp.zn.
2K/22/2016. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu: mikulas.takac@gmail.com sa prihláška
považuje za doručenú aj na súde.

The Court invites the creditors of the deptor to lodge their claims within the period of 45 days beginning from the
declaration of bankruptcy on debtors property in one original to the trustee to the address Dipl.Ing. Mikuláš Takáč,
správca (trustee), Timravy 23, 036 01 Martin, Slovak Republic and one counterpart to the court to the address
Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to resolution No. 2K/22/2016. By delivering
the application to trustees email account mikulas.takac@gmail.com application is considered as delivered also to
the court.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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). Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§199 ods.9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, 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 of the Act No. 7/2005
Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the
provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).

Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; (vzor tlačiva je
uvedený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, vzor tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk
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).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak
veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo
a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods.3 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the court.
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: name, surname and residence or name
and seat of the creditor, name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, legal reason of the
establishment of the claim, order of satisfying name and seat of the bankrupt, total sum of the claim, signature
(templates are available on www.justice.gov.sk)

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).
The application shall be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the
bankruptcy. 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. (§ 28
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. (§ 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 podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods.2 ZKR)

If it is an secured 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).
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).

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

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len „podmienená pohľadávka“); práva spojené s podmienenou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§28 ods.5 ZKR). V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky (§29 ods. 3 ZKR).

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

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (29 ods. 4 ZKR).

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

Veriteľ, ktorý nemá na území SR bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území SR a ustanovenie zástupcu písomne uznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnení v Obchodnom vestníku.

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report.

V Martine, dňa 05.01.2017
Ing. Mikuláš Takáč, trustee

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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