Obchodný vestník 16/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.01.2017

K001516
Spisová značka: 6K/8/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LAMIA, spol. s r.o., so sídlom
Veternicova 7, 841 05 Bratislava, IČO: 31 347 801, správcom ktorého je KRIVANKON, k. s., so sídlom kancelárie
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S1704, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: KRIVANKON, k. s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 74/B, 821 02
Bratislava, zn. správcu: S1704, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 2.323,57 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 18.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001517
Spisová značka: 3K/6/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BYTY OTF, s.r.o., so sídlom Moyzesova 5, 811 05
Bratislava, IČO: 43 797 849 (ďalej len „Dlžník“), vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, o určení
odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol

Súd priznáva predbežnému správcovi: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, zn.
správcu: S1765, odmenu v celkovej výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 12,40 €,
ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného
pod pol. D 19, pol. reg. 91/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: BYTY OTF, s.r.o., so sídlom Moyzesova 5, 811 05 Bratislava, IČO:
43 797 849 vo výške 983,42 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 91/2016 prostredníctvom učtárne
tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s
potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden
rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001518
Spisová značka: 3R/2/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Provit SK, s.r.o., so sídlom
Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 762 300, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom kancelárie
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, značka správcu S207, o návrhu správcu na predĺženie lehoty na vyhotovenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
súpisu majetku
podstát
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Provit SK, s.r.o., so sídlom
Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 762 300, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom kancelárie
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, značka správcu S207, o návrhu správcu na predĺženie lehoty na vyhotovenie
súpisu majetku podstát
rozhodol
Súd predlžuje lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát o 30 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 18.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K001519
Spisová značka: 6K/80/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
MSSDV, s.r.o.,
so sídlom Mikulášska 5, 811 01 Bratislava, IČO: 35 944 901, správcom ktorého je JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so
sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S 459
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09
Bratislava, zn. správcu: S 459 z funkcie správcu úpadcu: MSSDV, s.r.o., so sídlom Mikulášska 5, 811 01 Bratislava,
IČO: 35 944 901.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001520
Spisová značka: 6K/28/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Edita Bachratá, nar. 26.08.1961,
bytom Školská 690/28, 900 45 Malinovo, občan SR, správcom ktorého je Reštrukturalizačná a konkurzná, k. s., so
sídlom kancelárie Ľubinská 18, 811 03 Bratislava, zn. správcu: S 1496, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po
splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Edita Bachratá, nar. 26.08.1961, bytom Školská 690/28,
900 45 Malinovo, občan SR, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená (§ 102 ods. 4 druhá veta ZKR), do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K001521
Spisová značka: 4K/71/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BAT Engineering a.s., so sídlom Grösslingova 10, 811
09 Bratislava, IČO: 46 090 215, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BAT Engineering a.s., so
sídlom Grösslingova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 46 090 215,
rozhodol

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: BAT Engineering a.s., so sídlom Grösslingova 10, 811 09 Bratislava, IČO:
46 090 215.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Milena Nosková so sídlom Zámocká 14, 811 01 Bratislava , zn. správcu S
1313
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

2.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3.
ZKR).

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

4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
6.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

8.
Doručenie
prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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7.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
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svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
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21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).

Okresný súd Bratislava I dňa 18.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K001522
Spisová značka: 2K/46/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Féder, nar. 25. 07.
1953, bytom Budovateľov 799, 981 01 Hnúšťa, správcom konkurznej podstaty ktorého je Hellenbart
reštrukturalizačná a správcovská k.s., so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, Martina Rázusa 146/23, o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Peter Féder, nar. 25. 07. 1953, bytom Budovateľov 799, 981 01 Hnúšťa po
splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K001523
Spisová značka: 30K/32/2016
30 K /32 /2016 -229
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Jana Chocholová, nar. 17.10.1985, bytom Súľovská 90, 049 22
Gemerská Poloma, zast. Mgr. Peter Kocák, advokát, so sídlom Rožňavská 8, 045 01 Moldava nad Bodvou,
pracovisko Štúrova 27, 040 01 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu uznesením zo dňa 9.12.2016 zastavil
konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jana Chocholová, nar. 17.10.1985, bytom Súľovská 90, 049 22 Gemerská Poloma
pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.1. 2017
JUDr. Juraj Komár
úradník

vyšší súdny

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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Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.1. 2017
JUDr.
Jurajvestník
Komár 16/2017
Obchodný
úradník

Konkurzy a reštrukturalizácie

vyšší súdny
Deň vydania:
24.01.2017

Za správnosť : Geňová

Okresný súd Košice I dňa 18.1.2017
JUDr. Juraj Komár,
K001524
Spisová značka: 30K/31/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: Stavivá, spol. s r.o., so sídlom Hlavná 2, 076 32 Bara, IČO: 36 194 069 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, o návrhu predbežného správcu: JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova
7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1407 na predlženie lehoty na podanie záverečnej správy takto
rozhodol
P r e d l ž u je lehotu na podanie záverečnej správy predbežného správcu o majetnosti dlžníka o 15 kalendárnych
dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 16.1.2017
JUDr. Pavel Varga,
K001525
Spisová značka: 30K/30/2016
Okresný súd Košice I vo veci zastaveného konkurzného konania na majetok úpadcu: Miroslav Derco, nar.
05.05.1967, bytom Berehovská 2172/9, 075 01 Trebišov, zast. JUDr. Roland Kovács, advokát, Mäsiarska 30, 040 01
Košice o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol

P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie Štúrova 44, 040 01
Košice, zn. správcu: S1185, odmenu vo výške 198,84 EUR s DPH.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie Štúrova 44, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1185, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 205,75 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi JUDr. Soňa Géciová, so sídlom
kancelárie Štúrova 44, 040 01 Košice, zn. správcu: S1185 odmenu a náhradu výdavkov spolu vo výške 404,59 EUR
z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 19.08.2016 položka denníka D19 - 181/2016 na účet IBAN:
SK82 6500 0000 0000 2028 7010 do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
vyhotoveniach na Okresnom
súde
Košiceniektorých
I.
a o zmene
a doplnení
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných6 náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie

Obchodný vestník 16/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.01.2017

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 17.1.2017
JUDr. Pavel Varga,
K001526
Spisová značka: 30K/43/2015

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lucian Adam, nar. 21.11.1972, bytom
Rovníková 1456/2, 040 12 Košice, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie
Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S956 na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Lucian Adam, nar. 21.11.1972, bytom Rovníková 1456/2,
040 12 Košice, z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka čo i len z časti
uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 17.1.2017
JUDr. Pavel Varga,
K001527
Spisová značka: 30K/47/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Matica, nar. 16.07.1982, bytom
Bielocerkevská 783/13, 040 22 Košice o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: Správcovská a poradenská, k.s., so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040
01 Košice, zn. správcu: S1767, nespotrebovanú časť preddavku v sume 366,38 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmene a doplnení
niektorých
zákonovnespotrebovanú
na svojom webovomčasť
sídle:preddavku
www.justice.gov.sk
U p r a v u j e učtáreň aOkresného
súdu Košice
I vyplatiť
v sume 366,38 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 21.12.2015 pod položkou
denníka
D19289/2015
správcovi podstaty,
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Správcovská a poradenská, k.s., so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1767 na účet číslo
SK2009000000005081740694, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
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Deň vydania: 24.01.2017

P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: Správcovská a poradenská, k.s., so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040
01 Košice, zn. správcu: S1767, nespotrebovanú časť preddavku v sume 366,38 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 366,38 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 21.12.2015 pod položkou denníka D19- 289/2015 správcovi podstaty,
Správcovská a poradenská, k.s., so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1767 na účet číslo
SK2009000000005081740694, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 17.1.2017
JUDr. Pavel Varga,
K001528
Spisová značka: 32K/30/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Liptáková, nar. 08.01.1961, bytom:
Veľká Ida 342, 044 55 Veľká Ida, o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom kancelárie
Holubyho 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1155, odmenu vo výške 165,97 EUR.
II.
Priznáva predbežnému správcovi: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom kancelárie
Holubyho 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1155, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 5,00 EUR.
III.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: doc. Ing. Alexandra
Chapčáková, PhD., so sídlom kancelárie Holubyho 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1155 odmenu vo výške 170,97
EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19 - 183/2016 na účet č. SK48 1100 0000
0026 1477 2477, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo
ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho
po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v
troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Košice I dňa 18.1.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K001529
Spisová značka: 26K/64/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Imrich Krupička, narodený: 13.06.1967, trvale bytom Dolný
Smokovec 55, 059 81 Vysoké Tatry, právne zastúpený: JUDr. Gábor Száraz, advokát, Garbiarska 20, 064 01 Stará
Ľubovňa proti dlžníkovi: T SILVER, a.s. v likvidácii, so sídlom Popradská 64/I., 040 11 Košice, IČO: 36 458 911 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Imrich Krupička, narodený: 13.06.1967, trvale bytom Dolný
Smokovec 55, 059 81 Vysoké Tatry, právne zastúpený: JUDr. Gábor Száraz, advokát, Garbiarska 20, 064 01 Stará
Ľubovňa
proti
dlžníkovi:
T SILVER, a.s. v likvidácii,
so sídlom
Popradská 64/I., 040 11 Košice,
IČO:
36 45824.01.2017
911 o
Obchodný
vestník
16/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. ( § 19 ZKR )
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.
Okresný súd Košice I dňa 17.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001530
Spisová značka: 26K/64/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/64/2016
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
vo veci
navrhovateľa: Ing. Imrich Krupička
dlžníka: T SILVER, a.s. v likvidácii
o vyhlásenie konkurzu
Vás predvolávame na pojednávanie na deň 21.3.2017 o 08:30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21 , Košice , v miestnosti č. dv.: 26/C 1. posch.:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Súd považuje za potrebné
Vás va doplnení
tomto konaní
vypočuť.
a o zmene
niektorých
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
9
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona
č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].

dlžníka: T SILVER, a.s. v likvidácii
o vyhlásenie konkurzu
Obchodný vestník 16/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Vás predvolávame na pojednávanie na deň 21.3.2017 o 08:30 hod.

Deň vydania: 24.01.2017

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21 , Košice , v miestnosti č. dv.: 26/C 1. posch.:
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Košiciach, dňa 18.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/64/2016

vo veci
navrhovateľa: Ing. Imrich Krupička
veriteľ č. 1. Ing. Imrich Krupička
veriteľ č. 2. SR- Daňový úrad Košice
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 21.3.2017 o 08.30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/C posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
T SILVER, a.s. v likvidácii, Popradská 64/I. 040 11 Košice, IČO: 36458911
a to
veriteľ č. 1 Ing. Imrich Krupička, Dolný Smokovec 55, 059 81 Vysoké Tatry
veriteľ č. 2. SR - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, akVydáva
sa ustanovíte
na pojednávanie ste povinní:
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

Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
10 pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo

T SILVER, a.s. v likvidácii, Popradská 64/I. 040 11 Košice, IČO: 36458911
a to
veriteľ č. 1 Ing. Imrich Krupička, Dolný Smokovec 55, 059 81 Vysoké Tatry
veriteľ č. 2. SR
- Daňový
úrad Košice, so sídlom
Rozvojová
2, 041 90 Košice
Obchodný
vestník
16/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.01.2017

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 182 CSP, Ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje návrhy a
vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné vykonať ďalšie
dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené.
Podľa ust. § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Podľa ust. § 366 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v
konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,

2
c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok
nesprávne rozhodnutie vo veci alebo
d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.
Podľa ust. § 373 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené
pred súdom prvej inštancie, možno uplatniť za splnenia podmienok podľa § 366 najneskôr v lehote na vyjadrenie k
odvolaniu.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 18.1.2017

JUDr. Róbert Zsiga
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 16/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.01.2017

Okresný súd Košice I dňa 17.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001531
Spisová značka: 30K/4/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KCK TRADING s.r.o., so sídlom Učňovská
10, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 44 569 475 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1360 , nespotrebovanú časť preddavku v sume 894,94 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 894,94 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 10.02.2016 pod položkou denníka D19- 42/2016 správcovi podstaty, JUDr.
Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S1360 na účet číslo IBAN: SK30
0200 0000 0024 3113 4851, Variabilný symbol: 3042016, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 16.1.2017
JUDr. Pavel Varga,
K001532
Spisová značka: 30K/4/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KCK TRADING s.r.o., so sídlom
Učňovská 10, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 44 569 475 o návrhu na otvorenie malého konkurzu takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 20.06.2016 č.k. 30K/4/2016-57, na majetok úpadcu:
KCK TRADING s.r.o., so sídlom Učňovská 10, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 44 569 475 z a m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 16.1.2017
JUDr. Pavel Varga,
K001533
Spisová značka: 26K/50/2015

OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Toplimo s.r.o.,
so sídlom Podnikateľská 5, 040 17 Košice, IČO: 36 753 351 uznesením zo dňa 16.12.2016 č.k. 26K/50/2015-443
potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom:
spravodlivosti
podľa
zákona č. 200/2011
Z. z.Slovenský
o Obchodnom
vestníku
Pajštúnska č.Vydáva
5, 851Ministerstvo
02 Bratislava,
IČO: 35Slovenskej
724 803republiky
namiesto
konkurzného
veriteľa:
plynárenský
a o zmene
a doplnení
niektorých
na svojom
webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
priemysel, a.s., so sídlom:
Mlynské
nivy 44/a,
825zákonov
11 Bratislava,
IČO:
35 815
256.
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Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2017.

OZNAM
Obchodný vestník 16/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.01.2017

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Toplimo s.r.o.,
so sídlom Podnikateľská 5, 040 17 Košice, IČO: 36 753 351 uznesením zo dňa 16.12.2016 č.k. 26K/50/2015-443
potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom:
Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 namiesto konkurzného veriteľa: Slovenský plynárenský
priemysel, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2017.

JUDr. Michal Leščinský
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 17.1.2017
JUDr. Michal Leščinský, sudca
K001534
Spisová značka: 30K/4/2016
Okresný súd Košice I v právnej vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KCK TRADING s.r.o., so sídlom
Učňovská 10, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 44 569 475 o návrhu správcu podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom
kancelárie Werferova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S1360 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1360, paušálnu odmenu vo výške 774,52 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 16.1.2017
JUDr. Pavel Varga,
K001535
Spisová značka: 26K/43/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Marek Toporka, narodený: 17.09.1970,
trvale bytom Pokroku 3, 044 42 Rozhanovce o výkone dohľadu súdom po konaní prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: JUDr. Jana Závodská, so sídlom kancelárie Alžbetina 3, 040 01 Košice, značka
správcu: S737 povinnosť:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 30 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o
stave konkurzného konania, v ktorej bude súd informovať o postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to
až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá veriteľskému výboru,
resp. zástupcovi veriteľov, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
Vydáva Ministerstvo
Slovenskej listinou,
republiky podľa
zákona č.zoznam
200/2011prítomných
Z. z. o Obchodnom
vestníku
zasadnutia zástupcu
veriteľov,spravodlivosti
spolu s prezenčnou
obsahujúcu
členov,
opis priebehu
a o zmeneprijatých
a doplneníveriteľským
niektorých zákonov
na svojom
sídle:veriteľov,
www.justice.gov.sk
zasadnutia a znenia uznesení
výborom,
resp.webovom
zástupcom
spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
13
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvediete zoznam prítomných, opis

16 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 30 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o
stave
konkurzného
informovaťa oreštrukturalizácie
postupe zvolenom pri speňažovaní
úpadcu,
a to
Obchodný vestníkkonania,
16/2017 v ktorej bude súdKonkurzy
Deňmajetku
vydania:
24.01.2017
až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá veriteľskému výboru,
resp. zástupcovi veriteľov, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou, obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov, spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvediete zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o
priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 15 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré boli zaplatené ako aj
dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam pohľadávok so zvýrazním príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
ukončenia konkurzného konania
požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej
činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
U k l a d á správcovi úpadcu: JUDr. Jana Závodská, so sídlom kancelárie Alžbetina 3, 040 01 Košice, značka
správcu: S737 povinnosť zvolať v lehote 5 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku schôdzu
veriteľov za účelom voľby zástupcu veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 18.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001536
Spisová značka: 26K/47/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Ján Ružinský, narodený: 01.11.1958, trvale bytom Viedenská 15, 040
13 Košice, právne zastúpený: JUDr. Matúš Lemeš, advokát, so sídlom Kuzmányho 29, 040 01 Košice o prevedení
nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
V r a c i a úpadcovi k rukám správcu podstaty: Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie Žriedlová
3, 040 01 Košice, značka správcu: S1717, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 663,88 EUR.
V r a c i a úpadcovi k rukám správcu podstaty: Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01
Košice, značka správcu: S1717, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu v sume 1 660 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR evidovanú v zázname o zložení zo dňa 24.08.2016 pod
položkou denníka D18-13/2016 a nespotrebovanú časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu v sume 1 660 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 24.08.2016 pod položkou denníka D18-14/2016 správcovi podstaty: Mgr.
Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu: S1717, na účet IBAN: SK73
0900 0000 0051 2067 5152, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR evidovanú v zázname o zložení zo dňa 24.08.2016 pod
položkou denníka D18-13/2016 a nespotrebovanú časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu v sume 1 660 EUR
evidovanú vvestník
zázname
o zložení zo dňa 24.08.2016
pod položkou
denníka D18-14/2016 správcovi
podstaty:
Mgr.
Obchodný
16/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
24.01.2017
Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu: S1717, na účet IBAN: SK73
0900 0000 0051 2067 5152, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 18.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001537
Spisová značka: 26K/47/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Ružinský, narodený: 01.11.1958, trvale
bytom Viedenská 15, 040 13 Košice, právne zastúpený: JUDr. Matúš Lemeš, advokát, so sídlom Kuzmányho 29, 040
01 Košice o výkone dohľadu súdom po konaní prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka
správcu: S1717 povinnosť:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 30 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o
stave konkurzného konania, v ktorej bude súd informovať o postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to
až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá veriteľskému výboru,
resp. zástupcovi veriteľov, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou, obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov, spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvediete zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o
priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 15 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré boli zaplatené ako aj
dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam pohľadávok so zvýrazním príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
ukončenia konkurzného konania
požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej
činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
U k l a d á správcovi úpadcu: Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka
správcu: S1717 povinnosť zvolať v lehote 5 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku schôdzu
veriteľov za účelom voľby zástupcu veriteľov.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 18.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001538
Spisová značka: 26R/4/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RELAX s.r.o., so sídlom Grunt č. 30, 044
25 Medzev, IČO: 36 571 423 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto
rozhodol

P o v o ľ u j e r e š t r u k t u r a l i z á c i u dlžníka: RELAX s.r.o., so sídlom Grunt č. 30, 044 25 Medzev, IČO: 36
571 423.
U s t a n o v u j e správcu: Areko Group k.s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, značka správcu S1689.
U k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu každých 30 dní podrobnú písomnú správu o stave a priebehu
reštrukturalizačného konania ako aj o stave súpisu a zoznamu pohľadávok a zároveň v lehote do 10 dní od uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok doručiť na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej
podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V y z ý v a veriteľov, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise ustanovenému správcovi na adresu jeho kancelárie, s tým, že na prihlášky,
ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v reštrukturalizácii neprihliada.
Určuje, že súhlasu správcu počas reštrukturalizácie budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
Zmeny miezd zamestnancov a zmeny pracovných zmlúv;
Odmeny a prémie vedúcich pracovníkov;
Investície nad 10.000,- EUR ;
Založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
Nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe;
Prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie majetku alebo časti majetku, ktorého hodnotu
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;
Uzatvorenie zmluvy o nájme, o pôžičke, factoringovom financovaní alebo o inom dočasnom poskytnutí
alebo prijatí peňažných prostriedkov;
Zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenou treťou osobou;
Vystavenie a avalovanie zmeniek a iných cenných papierov, kúpa a predaj cenných papierov, urobenie
právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
Urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
Vykonanie iného než bežného úkonu (§ 10 ods. 1 ZKR);
uzatvorenie zmluvy s ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné peňažne alebo nepeňažné
plnenia na čas viac ako troch mesiacov;
Uzatvorenie zmluvy/uzatvorenie dodatkov k existujúcej zmluve, ktorou sa dlžník zaviaže/zaviazal
poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10.000,- eur;
Akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií;
Urobenie akékoľvek právneho úkonu voči spriaznenej osobe s veriteľom prihlásenej pohľadávke;
Uzavretie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v
zmysle ustanovenia § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku pred súdom v konaní o určení popretej pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
52 zák. č.a160/2015
Civilného
sporového
(ďalej len
„CSP“),
Strana má právo z dôvodov
o zmene a Z.z.
doplnení
niektorých
zákonov naporiadku
svojom webovom
sídle:
www.justice.gov.sk

Podľa ust. §
uvedených v § 49 <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/20160701> (sudca je vylúčený z
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prejednávania a rozhodovania sporu, ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich zástupcom alebo osobám
zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti. Podľa
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.01.2017

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa ust. § 52 zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“), Strana má právo z dôvodov
uvedených v § 49 <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/20160701> (sudca je vylúčený z
prejednávania a rozhodovania sporu, ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich zástupcom alebo osobám
zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti. Podľa
ust. § 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), účastník môže uplatniť námietku zaujatosti, najneskôr však do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. Podľa ust. § 52 ods. 2 CSP v
námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú.
Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 118 ods. 1 ZKR).
Za zverejnené sa uznesenie o povolení reštrukturalizácie považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Ak ZKR neustanovuje inak, reštrukturalizácia bráni tomu, aby sa na toho istého dlžníka začalo alebo prebiehalo
konkurzné konania; ak počas reštrukturalizácie dôjde na súd návrh na vyhlásenie konkurzu, súd návrh na vyhlásenie
konkurzu uznesením odmietne (§ 118 ods. 2 ZKR).
Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí
spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a
včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného
plánu súdom zaniká (§ 120 ods. 1 ZKR).
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihlášku spolu s prílohami podáva
veriteľ v správcovi na adresu jeho kancelárie. Prihláška musí byť doručená správcovi do 30 dní od povolenia
reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa
do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ods. 1 ZKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku
(§ 199 ods. 9 druhá veta 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. Celková suma pohľadávky sa v prihláške
rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 122 ods. 1 ZKR).
Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 122 ods. 1 ZKR v
spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8 ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň 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.
(§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8 ).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k
prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou (zákon č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov), v prihláške uvedie vyhlásenie, či
o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
inak je správca povinnýa opohľadávku
uplatnenú
v prihláške
(§ 122 ods.
ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8
zmene a doplnení
niektorých
zákonov napoprieť.
svojom webovom
sídle:1www.justice.gov.sk
).
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný

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.
(§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8 ).
Obchodný vestník 16/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 24.01.2017
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k
prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou (zákon č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov), v prihláške uvedie vyhlásenie, či
o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje,
inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8
).
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. (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8).
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len
do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. (§ 122 ods. 2 ZKR)
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. (§
122 ods. 3 ZKR)
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa
na prihlášku prihliada. (§ 122 ods. 4 ZKR)
Správca na podnet popretého veriteľa bez zbytočného odkladu predloží súdu prihlášku a) pohľadávky priznanej
rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého by inak bolo možné nariadiť výkon rozhodnutia, alebo
vykonať exekúciu, b) pohľadávky, v ktorej bolo uplatnené zabezpečovacie právo registrované v registri záložných
práv, registrované v osobitnom registri, alebo zapísané v katastri nehnuteľností. (§ 125 ods. 1 ZKR)
Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci veriteľ, uvedie zároveň svoje
stanovisko, či pohľadávka je a v akom rozsahu evidovaná v účtovníctve dlžníka, či je a v akom rozsahu a z akého
dôvodu namietaná dlžníkom alebo inými osobami. (§ 125 ods. 2 ZKR)
Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci veriteľ, uvedie zároveň svoje
stanovisko, či pohľadávka je a v akom rozsahu evidovaná v účtovníctve dlžníka, či je a v akom rozsahu a z akého
dôvodu namietaná dlžníkom alebo inými osobami. Rozhodnutie odseku súd doručí správcovi a veriteľovi, o ktorého
právach spojených s popretou pohľadávkou rozhodoval; rozhodnutie sa nezverejňuje v Obchodnom vestníku. (§ 125
ods. 3 a 4 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 18.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001539
Spisová značka: 31K/73/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tradesale, s.r.o., so sídlom: Obrancov
mieru 177/12, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 36 806 064 o určenie, či sa na podania uvedené v zozname podaní
vyhotovenom dňa 21.11.2016 prihliada ako na prihlášky takto
rozhodol
U r č u j e, že na podanie, doručené správcom podstaty tunajšiemu súdu dňa 21.11.2016, ktorým bola uplatnená
pohľadávka veriteľa: Igor Kvietok, Ľudovíta Štúra 2296/10, Dolný Kubín, vo výške 12.046,78 EUR s a n e p r i h l i a
d a ako na prihlášku.
U r č u j e, že na podanie, doručené správcom podstaty tunajšiemu súdu dňa 21.11.2016, ktorým bola uplatnená
pohľadávka veriteľa: Janka Majzlíková, Jána Šípku 10, Martin, vo výške 17.396,53 EUR s a n e p r i h l i a d a ako
na prihlášku.
U r č u j e, že na podanie, doručené správcom podstaty tunajšiemu súdu dňa 21.11.2016, ktorým bola uplatnená
pohľadávka veriteľa: Stanislav Majzlík, Jána Šípku 10, Martin, vo výške 53.069,08 EUR s a n e p r i h l i a d a ako
na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 17.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K001540
Spisová značka: 31K/41/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: LAYLA, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Čermeľské prielohy
1386/7, 040 01 Košice, IČO: 35 777 117 v zastúpení: MUDr. Július Kazimír - likvidátor, práv. zastúpený: Advokátska
kancelária Mišík, s. r. o., so sídlom: Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 36 862 746 o priznaní odmeny a
výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Erika Šimová, so sídlom kancelárie: Čajákova 5, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1329, odmenu vo výške 663,88 EUR.
Nepriznáva predbežnému správcovi: JUDr. Erika Šimová, so sídlom kancelárie: Čajákova 5, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1329, náhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka.
MUDr. Július Kazimír, bytom: Čermeľské prielohy 1386/7, 040 01 Košice vykonávajúci funkciu štatutárneho orgánu
dlžníka od 24.11.1999 je povinný zaplatiť odmenu predbežného správcu v celkovej výške 663,88 EUR do rúk
predbežného správcu JUDr. Erika Šimová, so sídlom kancelárie: Čajákova 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1329, do
15 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 16.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K001541
Spisová značka: 31K/41/2016
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: LAYLA, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Čermeľské prielohy
1386/7, 040 01 Košice, IČO: 35 777 117 v zastúpení: MUDr. Július Kazimír - likvidátor, práv. zastúpený: Advokátska
kancelária Mišík, s. r. o., so sídlom: Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 36 862 746 uznesením č.k. 31K/41/2016137 zo dňa 21.11.2016 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2016.

Okresný súd Košice I dňa 18.1.2017
JUDr. Roman Maščák,
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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K001542
Spisová značka: 31K/58/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze, so sídlom: Priemyselná 720,
072 22 Strážske, IČO: 36 772 623 o určenie, či sa na podanie veriteľa: HYDAC, s.r.o., so sídlom: Gorkého 4, 036 01
Martin, IČO: 31 578 314 prihliada ako na prihlášku takto
rozhodol
Určuje, že na podanie zo dňa 24.04.2015, označené poradovým číslom 1, ktorým bola uplatnená pohľadávka:
HYDAC, s.r.o., so sídlom: Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 31 578 314, vo výške 79,76 EUR na istine a 5,13 EUR na
úrokoch z meškania s a n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Určuje, že na podanie zo dňa 24.04.2015, označené poradovým číslom 2, ktorým bola uplatnená pohľadávka:
HYDAC, s.r.o., so sídlom: Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 31 578 314, vo výške 1.817,16 EUR na istine a 116,97
EUR na úrokoch z meškania s a n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Určuje, že na podanie zo dňa 24.04.2015, označené poradovým číslom 3, ktorým bola uplatnená pohľadávka:
HYDAC, s.r.o., so sídlom: Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 31 578 314, vo výške 57,60 EUR na istine a 3,71 EUR na
úrokoch z meškania s a n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Určuje, že na podanie zo dňa 24.04.2015, označené poradovým číslom 4, ktorým bola uplatnená pohľadávka:
HYDAC, s.r.o., so sídlom: Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 31 578 314, vo výške 21,01 EUR na istine a 1,26 EUR na
úrokoch z meškania s a n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Určuje, že na podanie zo dňa 24.04.2015, označené poradovým číslom 5, ktorým bola uplatnená pohľadávka:
HYDAC, s.r.o., so sídlom: Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 31 578 314, vo výške 1.049,28 EUR na istine a 59,71 EUR
na úrokoch z meškania s a n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Určuje, že na podanie zo dňa 24.04.2015, označené poradovým číslom 6, ktorým bola uplatnená pohľadávka:
HYDAC, s.r.o., so sídlom: Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 31 578 314, vo výške 101,09 EUR na istine a 5,68 EUR na
úrokoch z meškania s a n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Určuje, že na podanie zo dňa 24.04.2015, označené poradovým číslom 7, ktorým bola uplatnená pohľadávka:
HYDAC, s.r.o., so sídlom: Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 31 578 314, vo výške 739,20 EUR na istine a 35,02 EUR
na úrokoch s a
n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Určuje, že na podanie zo dňa 24.04.2015, označené poradovým číslom 8, ktorým bola uplatnená pohľadávka:
HYDAC, s.r.o., so sídlom: Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 31 578 314, vo výške 202,55 EUR na istine a 9,34 EUR na
úrokoch z meškania s a n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 17.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K001543
Spisová značka: 31K/16/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LANNY, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom:
Nová ulica 20, 073 01 Sobrance, IČO: 31 725 708 o návrhu správcu podstaty o určenie, či sa na podanie prihliada
ako na prihlášku takto
rozhodol

Určuje, že na podanie zo dňa 18.09.2012, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: Mária Heinrichová, Nová ulica
20, 073 01 Sobrance,
v celkovej
výške 444.012,51
s apodľa
n ezákona
p r i h č.l i200/2011
a d a ako
prihlášku.vestníku
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej EUR
republiky
Z. z.na
o Obchodnom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Určuje, že na podanie zo dňa 18.09.2012, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: Mária Heinrichová, Nová ulica
20, 073 01 Sobrance, v celkovej výške 444.012,51 EUR s a n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 17.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K001544
Spisová značka: 31K/47/2009
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: J.X.C. - INVEST, s.r.o., so sídlom:
Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 595 837, o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol

Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: J.X.C. - INVEST, s.r.o., so sídlom: Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36
595 837 z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 17.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K001545
Spisová značka: 31K/58/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Nikoleta Pálovicsová, nar. 17.11.1992, bytom Palárikova 4,
946 51 Nesvady, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Nikoleta Pálovicsová, nar. 17.11.1992, bytom
Palárikova 4, 946 51 Nesvady, takto
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Nikoleta Pálovicsová, nar. 17.11.1992, bytom Palárikova 4, 946 51
Nesvady.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje správcu Konkurzná a Reštrukturalizačná, v. o. s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra,
značka správcu: S1629.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje Vydáva
veriteľov,
že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
tlačív príloh a údaje zapisované
nich spolu
s vysvetlivkami
k týmto
zápisom
uvedené v prílohách č. 4 až 6
a o zmene ado
doplnení
niektorých
zákonov na svojom
webovom
sídle: sú
www.justice.gov.sk
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
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ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30

Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí
prihlášku
aj Okresnému
prihlášku doručenú
správcovi neskôr sa prihliada,
však
nemôže
Obchodný
vestník
16/2017 súdu Nitra. NaKonkurzy
a reštrukturalizácie
Deň veriteľ
vydania:
24.01.2017
vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory
tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené
námietky súd neprihliada.
Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s návrhom na
vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať okrem
všeobecných náležitostí návrhu aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov.
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 18.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K001546
Spisová značka: 27K/19/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Bratislavské rádiodiagnostické centrum, a.s., so sídlom
Bratislava, Námestie SNP č. 10, IČO: 36 543 381, zastúpeného v konaní advokátom: JUDr. Tomáš Kozovský, so
sídlom Bratislava, Björnsonova č. 8, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: MEDFIN-lízing, a.s., so sídlom
Želiezovce, Komenského č. 36, IČO: 35 826 584, takto
rozhodol
P r e d l ž u j e predbežnému správcovi: G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom: Levice,
SNP č. 56, IČO: 47254831, lehotu na podanie záverečnej správy o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka o 15 dní.
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 18.1.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K001547
Spisová značka: 4K/1/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislava Kucková, nar. 09.06.1993, bytom Krížová Ves
153, 059 01 Spišská Belá, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Stanislava Kucková, nar. 09.06.1993, bytom Krížová Ves 153, 059 01
Spišská Belá.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
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.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Prešov dňa 17.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K001548
Spisová značka: 4K/45/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MADI+, spol. s r.o., 082 33 Chminianska Nová Ves, IČO:
47 674 466, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Predlžuje predbežnému správcovi lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 18.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K001549
Spisová značka: 1K/44/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Knapik, nar. 28.10.1969,
bytom 065 45 Hromoš 46, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01
Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ján Knapik, nar. 28.10.1969, bytom 065 45 Hromoš 46 po splnení
konečného rozvrhu
výťažku zrušuje.
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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konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ján Knapik, nar. 28.10.1969, bytom 065 45 Hromoš 46 po splnení
konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 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 18.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K001550
Spisová značka: 29K/2/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok AUTOSTAV
s. r. o. v konkurze so sídlom Trenčianska 764, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 339 407, uznaného za malý, ktorého
správcom je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom kancelárie Bratislavská 63/21, 911 05
Trenčín, IČO 36 865 265, značka správcu S1436, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
I. Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu AUTOSTAV s.r.o. v konkurze so sídlom Trenčianska 764, 018 51 Nová
Dubnica, IČO 36 339 407 sa zrušuje pre nedostatok majetku.
II. Správcovi I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom kancelárie Bratislavská 63/21, 911 05
Trenčín, IČO 36 865 265, Trenčín, značka správcu S1436 sa odmena a úhrada výdavkov n e p r i z n á v a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha(odvolací návrh). (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného
sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 17.1.2017
JUDr. Michal Fiala, sudca
K001551
Spisová značka: 38NcKR/18/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MVDr. Ľuboslav Jurovic, nar. 28.01.1971, bydliskom 913
05 Štvrtok, občan Slovenskej republiky právne zastúpený JUDr. Darinou Válkovou, advokátkou so sídlom v
Trenčíne, Jilemnického 21, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: MVDr. Ľuboslav Jurovic, nar. 28.01.1971, bydliskom 913 05 Štvrtok.
II. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Martina Valková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01
Trenčín, značka správcu S1402.
III. Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia podliehať
písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie Vydáva
pracovných
zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony dlžníka
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
smerujúce k skončeniua pracovného
pomeru,
o zmene a doplnení
niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
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- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
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III. Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia podliehať
písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony dlžníka
smerujúce k skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník je p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného
roka poskytnúť správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 1.350,- eur; ak táto suma
presiahne 70 % čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné
prostriedky v sume najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
V. Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať
súdu všetky významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom.
VI. Správca je p o v i n n ý vždy na konci skúšobného roka podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníka počas uplynulého skúšobného roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 17.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K001552
Spisová značka: 38NcKR/6/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Boris Šimurka, nar. 20.01.1974, bydliskom Rudnaya 17/3,
971 01 Prievidza, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Boris Šimurka, nar. 20.01.1974, bydliskom Rudnaya 17/3, 971 01 Prievidza.
II. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu LICITOR recovery, k. s. so sídlom kancelárie Mládežnícka 324, 017 01
Považská Bystrica, IČO 45 393 486, značka správcu S1388.
III. Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia podliehať
písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony dlžníka
smerujúce k skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník je p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného
roka poskytnúť správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 2.500,- eur; ak táto suma
presiahne 70 Vydáva
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IV. Dlžník je p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného
roka poskytnúť správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 2.500,- eur; ak táto suma
presiahne 70 % čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné
prostriedky v sume najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
V. Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať
súdu všetky významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom.
VI. Správca je p o v i n n ý vždy na konci skúšobného roka podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníka počas uplynulého skúšobného roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 17.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K001553
Spisová značka: 29K/32/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Kováč, nar.
01.08.1976, trvale bytom J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom
kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, na návrh správcu uznesením č.k. 29K/32/2012-450
zo dňa 22.12.2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.01.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 18.1.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K001554
Spisová značka: 29K/47/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu odchodnú spoločnosť
ECO TECNOLOGIA SK, s. r. o. v konkurze so sídlom Nadjazdová 4, 971 01 Prievidza, IČO 36 735 388,ktorého
správcom je JUDr. Otília Prachařová so sídlom kancelárie Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka
správcu S41, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, uznesením č.k. 29K/47/2011-358 zo
dňa 22.12.2016 zrušil konkurz pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.01.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 18.1.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K001555
Spisová značka: 29K/16/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť
Nov - Real, s. r. o. so sídlom M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO 35 829 931, ktorého správcom je JUDr. Ján
Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S258, na návrh správcu
uznesením č.k. 29K/16/2011-316 zo dňa 22.12.2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.01.2017.

Okresný súd Trenčín dňa 18.1.2017
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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Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K001556
Spisová značka: 23K/4/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Blažko, nar. 24.7.1988,
Mozartova 11, Trnava, zast.: Advokátska spoločnosť s.r.o., Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správcom majetku
ktorého je JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, Trnava, o návrhu správcu na schválenie
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
Súd s c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku správcu úpadcu: Rastislav Blažko, nar. 24.7.1988, Mozartova 11,
Trnava, tak ako bol predložený Okresnému súdu Trnava dňa 6.12.2016 a 10.1.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ
domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K001557
Spisová značka: 25K/28/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zoltán Juhász, nar. 13.05.1958, 925
84 Vlčany 1316, správcom ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, o
návrhu správcu na odvolanie správcu po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Petra Ondreičku, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, z
funkcie správcu úpadcu: Zoltán Juhász, nar. 13.05.1958, 925 84 Vlčany 1316.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia
na súde, ktorý napadnuté uznesenie
vydal.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a
účelné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.1.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K001558
Spisová značka: 25K/19/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurz 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, o určenie, či sa na podania, ktorými boli v konkurze
uplatnené pohľadávky, prihliada ako na prihlášku, takto
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurz na majetok úpadcu: Eugen
Féher,
nar.
28.8.1959,
Školská
Šamorín, zastúpeného
súdom ustanoveným opatrovníkom:
Obchodný vestník 16/2017 992/5, 931 01 Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:Ľudmila
24.01.2017
Fehérová, nar. 30. 11. 1962, bytom Školská č. 992/5, Šamorín, o určenie, či sa na podania, ktorými boli v konkurze
uplatnené pohľadávky, prihliada ako na prihlášku, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2,
821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 2 552,72 eur, sa p r i h l i a d a ako na
prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K001559
Spisová značka: 25R/1/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ANDALUZIANA, s.r.o., IČO: 00 585 084, Pekárska
11, 917 01 Trnava, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 32/B, o
povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: ANDALUZIANA, s.r.o., IČO: 00 585 084, Pekárska
11, 917 01 Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K001560
Spisová značka: 23K/13/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Anna Fraňová, nar.
9.1.1958, Jesenského 3000/56, 926 01 Sereď, správcom majetku ktorého je Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom
kancelárie: Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava - Staré mesto, o návrhu na doplnenie uznesenia o
zrušení konkurzu, takto
rozhodol

Uznesenie Okresného súdu Trnava zo dňa 15.4.2016 č.k. 23K/13/2014-178, výrok II. a III. sa dopĺňa takto:
II.
Súd n e p r i z n á v a správcovi Mgr. Jozefovi Maruniakovi, so sídlom kancelárie
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava - Staré mesto, inú odmenu ako odmenu, ktorá už bola správcovi
priznaná súdom alebo schválená príslušným orgánom pred právoplatnosťou tohto uznesenia.
III.
Súd n e p r i z n á v a správcovi Mgr. Jozefovi Maruniakovi, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo
námestie 14, 811 02 Bratislava - Staré mesto, náhradu iných výdavkov ako tých, ktoré boli správcovi priznané súdom
alebo schválené príslušným orgánom pred právoplatnosťou tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.

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

28

Obchodný vestník 16/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.01.2017

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K001561
Spisová značka: 25K/35/2016
Okresný súd Trnava, v právnej veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ladislav Horváth, nar.
16.05.1984, bytom Strelecká 929/8, 931 01 Šamorín, uznesením Okresného súdu Trnava, č. k. 25K/35/2016-51 zo
dňa 20.12.2016 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka. Uznesenie Okresného súdu Trnava bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 28.12.2016 a nadobudlo právoplatnosť dňa 14.01.2017.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.1.2017
Mgr. Barbora Odnogová, vyšší súdny úradník
K001562
Spisová značka: 36K/48/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Hlaváčová nar. 10.08.1970, bytom Kúpeľná 3497/12,
921 01 Piešťany o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jana Hlaváčová nar. 10.08.1970, bytom Kúpeľná 3497/12, 921 01
Piešťany.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K001563
Spisová značka: 36K/46/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Mozolák, narodený 14.11.1975, bytom
M.A.Beňovského 394/75C, 922 03 Vrbové, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Miroslav Mozolák, narodený 14.11.1975, bytom M.A.Beňovského
394/75C, 922 03 Vrbové.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Renátu Petrovú, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05 Šaľa.
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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 o29
týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
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Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Renátu Petrovú, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05 Šaľa.
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 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
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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).
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 16.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K001564
Spisová značka: 36K/47/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Matúš Pavlík, nar. 03.01.1979, bytom Hollého 3338/28,
920 01 Hlohovec, právne zastúpený Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o., adresa na doručovanie
Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec, IČO: 47 256 371, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Matúš Pavlík, nar. 03.01.1979, bytom Hollého 3338/28,
920 01 Hlohovec, predbežného správcu JUDr. Petra Ondreičku, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01
Trnava.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

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 TRNAVA dňa 16.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K001565
Spisová značka: 36K/44/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AUTODIELY & GASTRO s.r.o., so sídlom
908 45 Gbely 1820, IČO: 46 069 771, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
č. 35456/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e AUTODIELY & GASTRO s.r.o., so sídlom 908 45 Gbely 1820, IČO: 46 069 771, predbežného
správcu JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K001566
Spisová značka: 36K/33/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Silvia Munkácsy Beláková, narodená 18.12.1975, trvale
bytom 930 35 Michal na Ostrove 399, správcom ktorého je JUDr. Nikoleta Gallová, so sídlom kancelárie Hlavná 45,
931 01 Šamorín, o návrhu správcu, takto
rozhodol
Súd u z n á v a konkurz, vyhlásený na majetok úpadcu Silvia Munkácsy Beláková, narodená 18.12.1975,
trvale bytom 930 35 Michal na Ostrove 399, z a m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K001567
Spisová značka: 2K/17/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Mestský basketbalový klub
Ružomberok „v likvidácii“, so sídlom: Poľná 49, 034 01 Ružomberok, IČO: 37 814 184, v mene ktorého koná
likvidátor JUDr. Ľubomír Kubáň, bytom Kľačno 2000/25, 034 01 Ružomberok, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi: Mestský basketbalový klub Ružomberok „v likvidácii“, so sídlom: Poľná 49, 034 01
Ružomberok, IČO: 37 814 184 pre nedostatok majetku zastavuje.

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 môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
Ak súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku, účinky začatia konkurzného konania zanikajú až
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok
majetku v Obchodnom vestníku
(§ 20 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Žilina dňa 17.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K001568
Spisová značka: 6K/13/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Kysela, nar. 21.03.1988, bytom
Dunajov 330, 023 02 Krásno nad Kysucou, správcom ktorého je: Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie: Andreja
Kmeťa 19, 010 01 Žilina, takto

rozhodol
Priznáva správcovi: Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie: Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, paušálnu odmenu za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 772,75 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.

Okresný súd Žilina dňa 17.1.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K001569
Spisová značka: 6K/23/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Gromovský, nar. 01.05.1964, trvale bytom:
Ševčenkova 10192/8, 036 01 Martin, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: František Gromovský, nar. 01.05.1964, trvale bytom: Ševčenkova
10192/8, 036 01 Martin.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
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c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva

Obchodný vestník 16/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 24.01.2017
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 17.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K001570
Spisová značka: 6K/25/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi Anton Kubačák, nar. 06.12.1973,
trvale bytom: Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka, (do 16.04.2015 podnikajúci pod obchodným menom: Anton
Kubačák - ASV - TRANS, s miestom podnikania: Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka, IČO: 45 637 342), o návrhu
dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Anton Kubačák, nar. 06.12.1973, trvale bytom: Vyšný
Koniec 252, 023 54 Turzovka, (do 16.04.2015 podnikajúci pod obchodným menom: Anton Kubačák - ASV - TRANS,
s miestom podnikania: Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka, IČO: 45 637 342).
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom kancelárie: Jesenského 29, 036 01
Martin.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn. 6K/25/2016.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
D l ž n í k a p o u č u j e, že za podmienok stanovených § 166 a nasledujúcimi zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, po zrušení
konkurzu má právo domáhať sa návrhom na oddlženie zbavenia svojich dlhov. Návrh na oddlženie je dlžník
oprávnený podať počas konkurzného konania do zrušenia konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku
/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
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obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
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povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku
/.
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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
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. 1, 2. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku
v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
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.

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 Žilina dňa 17.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K001571
Spisová značka: 6K/8/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Miroslav Sobola, nar. 11.10.1982,
trvale bytom Javorová 3070/2, 010 07 Žilina, prechodne bytom: 165 Donore Crescent, Greystone, BT41 1JA Antrim,
North Ireland, Great Britain, ktorého správcom je: JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie: Radlinského 1718,
026 01 Dolný Kubín, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku.

Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
Odvolanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v
listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí
súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.
Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden
rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak
sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Žilina dňa 17.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K001572
Spisová značka: 5K/3/2016
Okresný súd Žilina zverejňuje rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici:
41CoKR/34/2016-338
IČS: 5116205262
Uznesenie
Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miroslavy
Púchovskej a členiek senátu JUDr. Aleny Križanovej a JUDr. Miriam Boborovej Sninskej, v právnej veci začatého
konkurzného konania na majetok dlžníka: MORUS KALMAY VINOHRADNÍCTVO VINÁRSTVO, s.r.o, so sídlom Malé
Tatry 6060/20, 034 05 Ružomberok, IČO: 36 803 529, právne zastúpený advokátskou kanceláriou JANČI & Partners
s.r.o., Belopotockého 720/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47 258 748, na návrh navrhovateľa - veriteľa SPINN,
s.r.o., so sídlom Laziny 603/17, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 396 401, právne zastúpeného advokátom JUDr.
Danielom Grigeľom, so sídlom Radlinského 2, 811 07 Bratislava, IČO: 42 262 828, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka, o odvolaní veriteľa proti uzneseniu Okresného súdu Žilina, č.k. 5K/3/2016-298 zo dňa 5.
septembra 2016 takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení
na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Púchovskej a členiek senátu JUDr. Aleny Križanovej a JUDr. Miriam Boborovej Sninskej, v právnej veci začatého
konkurzného konania na majetok dlžníka: MORUS KALMAY VINOHRADNÍCTVO VINÁRSTVO, s.r.o, so sídlom Malé
Tatry 6060/20, 034 05 Ružomberok, IČO: 36 803 529, právne zastúpený advokátskou kanceláriou JANČI & Partners
s.r.o.,
Belopotockého
720/2, 031 01 LiptovskýKonkurzy
Mikuláš, IČO:
47 258 748, na návrh navrhovateľa
veriteľa SPINN,
Obchodný
vestník 16/2017
a reštrukturalizácie
Deň -vydania:
24.01.2017
s.r.o., so sídlom Laziny 603/17, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 396 401, právne zastúpeného advokátom JUDr.
Danielom Grigeľom, so sídlom Radlinského 2, 811 07 Bratislava, IČO: 42 262 828, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka, o odvolaní veriteľa proti uzneseniu Okresného súdu Žilina, č.k. 5K/3/2016-298 zo dňa 5.
septembra 2016 takto
rozhodol :
I. Odvolanie odmieta.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).
Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak
a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca
alebo procesný opatrovník,
d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).
Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej
inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,
a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,
b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 písm. a/ až c/ CSP).
Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu
podľa § 357 písm. a) až n) CSP (§ 421 ods. 2 CSP). Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak
a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na
príslušenstvo sa neprihliada,
b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje
dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia
dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b).
Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde
prvej inštancie ( § 422 ods. 1 a 2 CSP).
Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je
a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom
právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého
stupňa,
c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou
založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o
rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo
člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a
čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
V Banskej Bystrici, dňa 21. decembra 2016
JUDr. Miroslava Púchovská
predsedníčka senátu
JUDr. Alena Križanová
členka senátu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
JUDr.
Boborová
Sninská
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
naMiriam
svojom webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
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JUDr. Alena Križanová
členka senátu
JUDr. Miriam Boborová Sninská
členka senátu
Okresný súd Žilina dňa 18.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
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K001573
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:
Súpis všeobecnej podstaty

1. Typ súpisnej položky majetku: Iná majetková hodnota - hotovosť
Popis: Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby
Mena: EUR
Suma: 1 659,70
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 1659,70 EUR
Dôvod zapísania majetku: majetok úpadcu

K001574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1981
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 90/2016 - S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 90/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, konkurzný správca dlžníka Zoltán Kováč,
narodený 26.1.1981, bytom Krtíšska ulica, číslo 273/32, 991 22 Bušince, Slovenská republika, oznamuje Uznesenie
Okresného súdu Banská Bystrica číslo 2K/90/2016 zo dňa 23. 12.2016 o vyhlásení konkurzného konania na
majetok dlžníka.
According to the Direction of The European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, the Trustee of the debtor
Zoltán Kováč, born 26.2.1981, residency - Krtíšska Str., No. 273/32, 991 22 Bušince, Slovak republic, informs The
Resolution of The District Court Banská Bystrica, proc. no: 2K/90/2016 dated as of December 23. 2016 declaration of the bankruptcy procedure on the Debtor´s estate.
Za správcu bola ustanovená Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.

Účinky konkurzného konania nastali dňom 30.decembra 2016.
The bankruptcy proceedings came into effect on 30 th December 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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Veritelia dlžníka, v zmysle zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, sú povinný podať svoje prihlášky
v lehote do 45 dní od 30.12.2016, na predpísanom tlačive v jednom vyhotovení kancelárii správcu a v jednom
vyhotovení na súd. V prihláške sa uvedie meno, priezvisko a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky, suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, podľa právneho dôvodu
vzniku, prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj
veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, uvedie sa podmienka, od splnenia ktorej
závisí vznik pohľadávky.Veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie a právny dôvod vzniku vecného práva s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na stránke www. justice. gov. sk. Prihlášky doručené
po riadnej prihlasovacej lehote sa zapíšu do zoznamu, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne.
The creditors of the debtor, according to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act ( "the BRA"),
have to lodge their claims in the period vo 45 days beginning with the 30 th December 2016, on the prescribed form
one to the trustee´s office and one to the court. The application of claim has to provide information about the name,
surname, and the address of the firm ant seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking
of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate and the amount of the principal and the interests, the legal
cause of the interests, has to be dated and signed. Creditors whose claims depend od the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way, with information about the condition on which the claim is dependent.
Creditors with secured claims also fill in the application informations about the object to which the security is tied.
The claim has to be lodged in currency - EUR. Documents proving the information provided in the application of
claim have to be enclosed to the application of claim. A creditors - accounts entities have to include a statement
indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent, or the reasons why does not. In case the
creditor does not have a seat or and 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. By non - financial claim an expert opinion stating the
value of the claim has to be added. The form of the application - on the website www.justice.gov.sk. The application
recieved after the regular lodging period is taken into account, but the creditor can not exercise the voting rights and
other rights related to lodged claim. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak republic.

K001575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOPHARMA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 920 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 249 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2016 S1172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej položky majetku: 1, Typ súpisovej položky majetku: peňažná, Podielové spoluvlastníctvo úpadcu:
1/1, Súpisová hodnota majetku: 656,01 €, dôvod zápisu do súpisu: majetok úpadcu: vátená časť preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcvo výške 656,01 €,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOPHARMA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 249 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2016 S1172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: SLOPHARMA a.s., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 249
319, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/8/2016, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky, ktorá bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok, veriteľ: AVI DCIHTER, s.r.o., so sídlom: Štúrova 55, 92001 Hlohovec, IČO: 46696148,
prihlásená suma: 413,77 EUR.

K001577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Zemenčík DREVMARK
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesnícka 41, 027 41 Oravský podzámok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 271 671
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/12/2008 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/12/2008
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena súpisovej hodnoty majetku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa

Spoločnosť BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07
Bratislava, IČO: 36 669 415, správca úpadcu Ján Zemenčík DREVMARK, IČO: 32 271 671, Lesnícka 41, 027 41
Oravský Podzámok (ďalej len „Úpadca“) mení súpisovú hodnotu majetku zaradeného do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava nasledovne:
- nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Krupina, obci Horné Mladonice, katastrálne územie Horné Mladonice
zapísané na:
a)

LV č. 574, ako parcely registra „E“

Parc.č.

Výmera:

Druh pozemku:

2105

60 715 m2

trvalé trávne porasty

2106

17 100 m2

orná pôda

-

spoluvlastnícky podiel Úpadcu - je o veľkosti 1/1

-

nová súpisová hodnota:

60.000,- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LV č. 575, ako parcely registra „E“

Parc.č.

Výmera:
1545

Druh pozemku:

65 100m2

lesné pozemky

-

spoluvlastnícky podiel Úpadcu - je o veľkosti ½

-

nová súpisová hodnota:

40.000,- EUR

- nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Dolný Kubín, obci Vyšný Kubín, katastrálne územie Vyšný Kubín
zapísané na:

c)

LV č. 1146, ako parcely registra „E“

Parc.č.

Výmera:

Druh pozemku:

1150/1

32 012 m2

lesné pozemky

1154/6

11 801 m2

lesné pozemky

-

spoluvlastnícky podiel Úpadcu - je o veľkosti 1/1

-

nová súpisová hodnota:

50.000,- EUR

V Bratislave dňa 10.01.2017

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K001578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štipáková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického č. 2/75, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1964
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 6K/18/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Tatiana Štipáková, bytom Jilemnického 2/75, 036 01
Martin,
nar.:
14.09.1964,
týmto
zverejňuje
súpis
všeobecnej
podstaty:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Pohľadávka z účtu
Popis
veci:
Peňažné
prostriedky
na
bankovom
účte
konkurznej
Spoluvlastnícky
podiel
Úpadcu
(zlomok):
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena):
663,00
Deň
zapísania
majetku
do
súpisu:
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

podstaty
1/1
EUR
16.01.2017

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K001579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paulína Kormúthová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajčianska 5086/16, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/37/2011/S1637
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/37/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Juraj Plechlo, so sídlom kancelárie: Ivánska cesta 15, 821 01 Bratislava, značka správcu S1637, správca
úpadcu: Pavlína Kromúthová, nar.: 18.12.1977, bytom Rajčianska 5086/16, 821 07 Bratislava, štátna občianka SR
(ďalej aj len "Úpadca"), týmto v zmysle § 101 ods. 1 druhá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom pre konania začaté do 31.12.2011 (ďalej aj len „ZKR“)
zverejňuje návrh konečného rozvrhu:
A) Všeobecná časť
Do konkurzu úpadcu si svoje pohľadávky uplatnili veritelia (po zohľadnení všetkých prevodov pohľadávok
vykonaných počas konkurzu) vo výške tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky s výnimkou pohľadávok
P. č. Identifikácia veriteľa:
Prihlásené pohľadávky v EUR:

Zistená suma pohľadávok v EUR:

1

Cosumer Finance Holding, a.s.

1 637,42

1 637,42

2

Slovenská konsolidačná, a.s.

36 643,84

36 643,84

3

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

3 823,27

3 823,27

4

Železnice slovenskej republiky

9 557,72

9 557,72

∑

51 662,25

51 662,25

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ku dňu vyhotovenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku Správca neeviduje žiadny spor o určenie pravosti
pohľadávky.
Pre účely uspokojenia veriteľov boli do konečného rozvrhu výťažku zahrnuté výnosy nasledovných majetkových
položiek:
Výťažok
P. Súpisová zložka majetku podľa súpisu majetku všeobecnej Súpisová
Výťažok zo speňaženia Podiel
na
č. podstaty v znení jeho doplnení
hodnota (HS) v majetku (VM)
v
EUR celkovom výťažku
EUR
[BRUTTO]
v%

1 Pohľadávka z účtu

2 000,00

2 000,00

11,549

2

Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
355,13
predbežného správcu – OS BA I

355,13

2,051

3

Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
12 494,24
rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie od vyhlásenia konkurzu

12 494,24

72,146

994,26

5,741

240,00

1,386

730,00

4,215

500,00

2,887

4,40

0,025

4 Pohľadávka - Consumer Finance Holding, a.s.

994,26

Hnuteľná vec - čierny televízor SAMSUNG UE 32C4000PW 5
0,00
samostatné hnuteľné veci
Hnuteľná vec - kotol Protherm 25KTO - samostatné hnuteľné veci;
0,00
v.č.: 21104900100080373100005870N0
Hnuteľná vec - Nerezová rúra pre samostatné zabudovanie
ELECTROLUX
0,00
EOB 53003X - samostatné hnuteľné veci; v.č.: 10242715949712727
Hnuteľná vec - práčka WHIRLPOOL AWE 7519 - samostatné
0,00
7 hnuteľné veci; v.č.: 341121024471
Hnuteľná vec - indukčná varná doska,sklo, Electrolux EHD 60020 P 0,00
samostatné hnuteľné veci; v.č.: EHD 60025
6

Hnuteľná vec - Anthrazit umývadlo na riad BLANCO Dalago 6 Silg 0,00
samostatné hnuteľné veci; v.č.: EN13310 2003
8 Bankové úroky od vyhlásenia konkurzu

4,40

∑

17 318,03

Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie od
vyhlásenia konkurzu boli vymožené – získané na základe žiadostí o poskytnutie súčinnosti, a to dobrovoľným
plnením.

B) Rozvrhová časť
1. časť – výpis zo speňaženie jednotlivých súpisových zložiek majetku – viď bod A) Všeobecná časť

2. časť – sumarizácia pohľadávok proti podstate (vrátane predpokladaných do okamihu zrušenia konkurzu po
splnení konečného rozvrhu):
Uplatnené pohľadávky proti podstate
* VP - všeobecná podstata; OP - oddelená podstata
POHĽADÁVKA
Veriteľ
Uplatnená
Poradi Dátum
Čas vzniku
(organizáci Popis pohľadávky / Právny dôvod
výška
e PPP doručenia
pohľadávk
a / subjekt) vzniku
pohľadávk
y
y
Tatrabanka bankové poplatky za vedenie
1
priebežne
priebežne 362,00 €
, a.s.
účtu správy podstaty

Priradená
Majetkov
Dátum
výška
Suma
á
Dôvod
uspokojeni
pohľadávk
uspokojenia podstata priradenia
a
y
*
362,00 €

priebežne 362,00 €

VP

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Finančné
daň z bankových úrokov pri
priebežne riaditeľstvo
priebežne 4,90 €
vedení účtu
SR
Mgr. Martin
paušálna odmena za výkon
2.4.2015 Pohovej,
2.4.2015 487,91 €
funkcie do 1.SV s DPH
správca
Mgr. Martin výdavky správcu na poštovné za
31.10.201
Pohovej, obdobie od vyhlásenia konkurzu priebežne 8,40 €
3
správca
do 18.04.2016

Deň vydania: 24.01.2017

4,90 €

priebežne 4,90 €

VP

§ 87 ods.2

487,91 €

8.5.2015

VP

§ 87 ods.1

8,40 €

priebežne 8,40 €

VP

§ 87 ods.1

487,91 €

Odmena správcu zo speňaženia a predpokladané pohľadávky proti podstate
ODMENA ZO SPEŇAŽENIA
Veriteľ
Poradi Dátum
(organizáci
e PPP doručenia
speňaženie majetkovej položky
a / subjekt)

5

6

7

9

10

11

12

13

JUDr. Ing.
Juraj
Plechlo,
správca
JUDr. Ing.
Juraj
Plechlo,
správca
JUDr. Ing.
Juraj
Plechlo,
správca
JUDr. Ing.
Juraj
Plechlo,
správca
JUDr. Ing.
Juraj
Plechlo,
správca

Celková
Majetkov
Čas vzniku Uplatnená Priradená Dátum
suma
á
Dôvod
pohľadávk výška
výška
uspokojeni
uspokojenia podstata priradenia
y
odmeny odmeny a
*

Pohľadávka z účtu

19,00 €

19,00 €

19,00 €

VP

§ 87 ods.1

Nespotrebovaná časť preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu – OS BA I

3,37 €

3,37 €

3,37 €

VP

§ 87 ods.1

VP

§ 87 ods.1

VP

§ 87 ods.1

Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom
môžu byť postihnuté výkonom
593,57 €
rozhodnutia alebo exekúciou za schválenie
obdobie od vyhlásenia konkurzu návrhu
konečného
Pohľadávka - Consumer Finance rozvrhu
34,97 €
výťažku
Holding, a.s.
Hnuteľná vec - čierny televízor
SAMSUNG UE 32C4000PW samostatné hnuteľné veci

Hnuteľná vec - kotol Protherm
JUDr. Ing.
25KTO - samostatné hnuteľné
Juraj
veci; v.č.:
Plechlo,
21104900100080373100005870
správca
N0
Hnuteľná vec - Nerezová rúra
pre samostatné zabudovanie
ELECTROLUX
EOB 53003X - samostatné
hnuteľné veci; v.č.:
10242715949712727
Hnuteľná vec - práčka
WHIRLPOOL AWE 7519 JUDr. Ing.
samostatné hnuteľné veci; v.č.:
Juraj
341121024471
Plechlo,
Hnuteľná vec - indukčná varná
správca
doska,sklo, Electrolux EHD
60020 P - samostatné hnuteľné
veci; v.č.: EHD 60025
Hnuteľná vec - Anthrazit
umývadlo na riad BLANCO
Dalago 6 Silg - samostatné
hnuteľné veci; v.č.: EN13310
2003
JUDr. Ing.
Juraj
Bankové úroky od vyhlásenia
Plechlo,
konkurzu
správca

593,57 €

34,97 €

593,57 €
schválenie
návrhu
konečného
rozvrhu
34,97 €
výťažku

34,46 €

34,46 €

34,46 €

VP

§ 87 ods.1

104,12 €

104,12 €

104,12 €

VP

§ 87 ods.1

VP

§ 87 ods.1

VP

§ 87 ods.1

VP

§ 87 ods.1

VP

§ 87 ods.1

VP

§ 87 ods.1

VP

zákon č.
71/1992
Zb.,
položka 5

schválenie 71,42 €
návrhu
konečného
rozvrhu
výťažku

0,04 €

71,42 €

0,04 €

schválenie 71,42 €
návrhu
konečného
rozvrhu
výťažku

0,04 €

Súdny poplatok za konkurzné konanie

14

Okresný
súd

súdny poplatok za konkurzné
konanie

33,00 €

33,00 €

33,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súd
konanie
Bratislava I

33,00 €

Deň vydania: 24.01.2017

33,00 €

33,00 €

VP

položka 5
písm. d/
sadzobník
a

Ostatné predpokladané pohľadávky proti podstate do zrušenia konkurzu
Veriteľ
Uplatnená Priradená
Majetkov
Poradi Dátum
Čas vzniku
Dátum
(organizáci Popis pohľadávky / Právny dôvod
výška
výška
Suma
á
Dôvod
e PPP doručenia
pohľadávk
uspokojeni
a / subjekt) vzniku
pohľadávk pohľadávk
uspokojenia podstata priradenia
y
a
y
y
*
Tatrabanka poplatky za vedenie a zrušenie
15
40,00 €
VP
, a.s.
účtu správy podstaty
JUDr. Ing.
náhrada nevyhnutných výdavkov
Juraj
16
správcu spojených s vedením
10,00 €
VP
Plechlo,
konkurzného konania
správca

3. časť – celkové sumy výťažkov jednotlivých súpisových zložiek majetku s priradenými pohľadávkami proti
podstate:

Výťažok

Súpisová
zložka
Výťažok zo
majetku
Podiel na
speňaženia
podľa
celkovom
prílohy č. 1: majetku (VM) výťažku v
v EUR
%
[BRUTTO]

Poradové číslo pohľadávky proti
podstate podľa prílohy č.2

Výška pohľadávky proti podstate
priradená jednotlivým
majetkovým položkám v EUR

Pomerná výška
pohľadávok proti
podstate k
jednotlivým
majetkovým
položkám v EUR

Výťažok zo
speňaženia
majetku v
EUR [NETTO]

Odmena
správcu zo
speňaženia
[§13 a nasl.
vyhlášky] bez
DPH

Spôsob
výpočtu
[vzhláška
MSSR
665/2005 Z.
z.]

1

2

3

4

1

2 000,00

11,549

41,806

0,566 56,347

0,970

99,69

1 900,31

19,00

§20 ods. 2

2

355,13

2,051

7,423

0,100 10,005

0,172

17,70

337,43

3,37

§20 ods. 2

3

12 494,24

72,146

261,168 3,535 352,007 6,060

622,77

11 871,47

593,57

§17 ods. 2

4

994,26

5,741

20,783

0,281 28,012

0,482

49,56

944,70

34,97

§17 ods. 2

5

240,00

1,386

5,017

0,068 6,762

0,116

11,96

228,04

34,46

§20 ods. 1

6

730,00

4,215

15,259

0,207 20,567

0,354

36,39

693,61

104,12

§20 ods. 1

7

500,00

2,887

10,452

0,141 14,087

0,243

24,92

475,08

71,42

§20 ods. 1

8

4,40

0,025

0,092

0,001 0,124

0,002

0,22

4,18

0,04

§20 ods. 2

∑

17 318,03

100,00

362,00

4,90

8,40

863,21

16 454,82

860,97

487,91

Výťažok zo speňaženia majetku v EUR [BRUTTO]:

17 318,03

Pohľadávky proti podstate v EUR:

863,21

Odmena správcu zo speňaženia v EUR:

860,97

Súdny poplatok v EUR:

33,00

Predpokladané pohľadávky proti podstate do zrušenia konkurzu v EUR:

50

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených
veriteľov v EUR:

15 510,85

4. časť – pomerné rozdelenie výslednej sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

P.

Identifikácia veriteľa:

Pohľadávky s výnimkou pohľadávok

Návrh uspokojenia

Prihlásené

Podiel na celkovej výške zistených Suma na uspokojenie

Zistená suma

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

Konkurzy a reštrukturalizácie
Prihlásené
pohľadávky v EUR:

Deň vydania: 24.01.2017

Zistená suma
pohľadávok v EUR:

Podiel na celkovej výške zistených Suma na uspokojenie
pohľadávok v %:
v EUR:

1

Cosumer Finance Holding, a.s. 1 637,42

1 637,42

3,17

491,61

2

Slovenská konsolidačná, a.s.

36 643,84

36 643,84

70,93

11 001,79

3

Slovenská republika - Krajský
súd v Bratislave

3 823,27

3 823,27

7,40

1 147,88

4

Železnice slovenskej republiky 9 557,72

9 557,72

18,50

2 869,57

∑

51 662,25

100,00

15 510,85

51 662,25

Týmto príslušnému orgánu podľa § 101 ods. 1 ZKR určujem lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia návrhu
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku na jeho schválenie, resp. na uplatnenie
odôvodnených námietok podľa § 98 ods. 3 ZKR voči návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
V Bratislave, dňa 18.01.2017
JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca

K001580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGENTURA S, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 3691, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 404 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2013/S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca úpadcu: AGENTURA S, s.r.o. v konkurze, so sídlom Bratislavská 3691, 010 01
Žilina, IČO: 36 404 721 (ďalej aj len "Úpadca"), týmto, v zmysle § 101 ods. 1 druhá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
„ZKR“), zverejňuje návrh konečného rozvrhu:
A) Všeobecná časť
Do konkurzu Úpadcu si svoje pohľadávky uplatnili veritelia vo výške tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke,
ktorá súčasne obsahuje údaje o zistenej sume pohľadávok:
Pohľadávky s výnimkou pohľadávok podľa § 95 ods. 2 a 3 ZKR
Prihlásené pohľadávky v EUR:Zistená suma pohľadávok v EUR:
638,66
638,66
7 460,00
7 460,00

P. č. Identifikácia veriteľa:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
AVIS s.r.o.
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského
430,00
štátu
DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
179,69
Mesto Žilina
31 955,58
MZ PNEU, s.r.o.
1 598,55
Slovenská konsolidačná, a.s.
15 115,94
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave
2 332,00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
405,99
YUNO s.r.o.
679,38

86,00
179,69
31 955,58
1 598,55
15 115,94
2 332,00
405,99
679,01

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

60 795,79

Deň vydania: 24.01.2017

60 451,42

Ku dňu vyhotovenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku Správca neeviduje žiadny spor o určenie pravosti
pohľadávky. Pre účely uspokojenia veriteľov boli do konečného rozvrhu výťažku zahrnuté výnosy nasledovných
majetkových položiek:
Výťažok
Súpisová zložka majetku podľa súpisu
P.
Súpisová
Výťažok zo speňaženia Podiel
na
majetku všeobecnej podstaty v znení
Spôsob speňaženia
č.
hodnota (HS) v majetku (VM) v EUR celkovom
jeho doplnení
EUR
[BRUTTO]
výťažku v %
Zabezpečenie
peňažných
1 Pohľadávka z účtu
796,73
796,73
16,051
prostriedkov na účte
Nespotrebovaná časť preddavku na
Vrátenie preddavku z depozitu
2 úhradu odmeny a výdavkov predbežného 893,76
893,76
18,006
Okresného súdu Žilina
správcu – OS Žilina
Hnutená vec - scéna spravodajstva Predaj iným vhodným spôsobom na
3 samostatné hnuteľné veci; nábytkové 1 200,00
1 404,00
28,285
základe záväzného pokynu
vybavenie spravodajského štúdia
Pohľadávka - nadmerný odpočet DPH 4 Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo 243,64
243,64
4,908
Dobrovoľné plnenie
– Daňový úrad Žilina
Pohľadávka - nezaplatená faktúra č.
5 12047 za služby - Helena Tilešová - 400,00
400,00
8,058
Vymáhanie pohľadávky
QUIDO MEDIA, Štiavnická 6, Nitra
Pohľadávka - nezaplatená faktúra č.
6 12020 za služby - PROFITMEDIA, s.r.o., 36,00
36,00
0,725
Vymáhanie pohľadávky
Kamenná 93, Nitra
Pohľadávka - nezaplatená faktúra č.
Vymáhanie pohľadávky; rozdiel bol
7 08209 za služby - PANORÁMA ŠPORT 425,17
290,17
5,846
započítaný a nezúčtovaný ešte pred
HOTEL, a.s., Športová 2, Žilina
vyhlásením konkurzu
Pohľadávka - nezaplatená faktúra č.
10073
za služby - Juraj Málik Vymáhanie
pohľadávky
s
8
502,80
683,82
13,776
Jánošikov dvor, Martina Rázusa 23A,
príslušenstvom
Žilina
Pohľadávka - nezaplatená faktúra č.
Vymáhanie
pohľadávky
s
9 12076 za služby - Jozef Tarkay - 180,00
215,38
4,339
príslušenstvom
agentúra KVAS, Koválovec 52, Koválovec
Zabezpečenie
peňažných
10 Bankové úroky od vyhlásenia konkurzu
0,22
0,22
0,004
prostriedkov na účte
∑

4 963,72

B) Rozvrhová časť
1. časť – výpis zo speňaženie jednotlivých súpisových zložiek majetku – viď bod A) Všeobecná časť

2. časť – sumarizácia pohľadávok proti podstate (vrátane predpokladaných do okamihu zrušenia konkurzu po
splnení konečného rozvrhu):
Uplatnené pohľadávky proti podstate
* VP - všeobecná podstata; OP - oddelená podstata
POHĽADÁVKA
Veriteľ
Poradie Dátum
Popis pohľadávky /
(organizácia
Čas vzniku
PPP
doručenia
Právny dôvod
/ subjekt)
pohľadávky
vzniku
Prima banka bankové poplatky
1
priebežne Slovensko, za vedenie účtu
priebežne
a.s.
správy podstaty
výdavky správcu
(cestovné náhrady
Mgr. Richard a poštovné) za
2
31.7.2013
31.7.2013
Koiš, MBA obdobie od
04.06.2013 do
31.07.2013
vedenie účtovnej
Janka
3
31.7.2013
evidencie za 07
31.7.2013
Matušáková
2013
vedenie účtovnej

Uplatnená Priradená
Dátum
Suma
Majetková Dôvod
výška
výška
uspokojenia uspokojenia podstata * priradenia
pohľadávky pohľadávky
290,00 €

290,00 €

priebežne

290,00 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. e/

211,25 €

211,25 €

priebežne

211,25 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. c/

50,00 €

50,00 €

priebežne

50,00 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. c/

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4

31.8.2013

5

19.9.2013

6

30.9.2013

7

31.10.2013

8

31.10.2013

9

31.10.2013

10

30.11.2013

11

28.2.2014

12

30.4.2014

13

31.7.2014

14

31.10.2014

15

31.12.2015

16

20.7.2016

17

10.8.2016

18

26.10.2016

vedenie účtovnej
Janka
evidencie za 08
Matušáková
2013
paušálna odmena
Mgr. Richard
za výkon funkcie
Koiš, MBA
do 1.SV s DPH
vedenie účtovnej
Janka
evidencie za 09
Matušáková
2013
výdavky správcu
(cestovné náhrady
Mgr. Richard a poštovné) za
Koiš, MBA obdobie od
01.08.2013 do
31.10.2013
vedenie účtovnej
Janka
evidencie za 10
Matušáková
2013
výdavky správcu
Mgr. Richard
(poštovné) za
Koiš, MBA
november 2013
vedenie účtovnej
Janka
evidencie za 11
Matušáková
2013
poštovné správcu
Mgr. Richard
od 1.1.2014 do
Koiš, MBA
28.2.2014
Mgr. Richard poštovné správcu
Koiš, MBA za 03 a 04/2014
Mgr. Richard poštovné správcu
Koiš, MBA za 7/2014
Mgr. Richard poštovné správcu
Koiš, MBA za 8, 9 a 10/2014
výdavky správcu
Mgr. Richard
za kalendárny rok
Koiš, MBA
2015
ARCHÍV
archivácia
TATRY,
dokladov úpadcu
s.r.o.
trovy zastavenej
exekúcii z dôvodu
JUDr. Martin vyhlásenia
Hucík, SE konkurzu na
majetok povinného
Dareq, s.r.o.
výdavky správcu
Mgr. Richard za obdobie od
Koiš, MBA 01.01.2016 do
26.10.2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.01.2017

50,00 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. a/

2 788,28 € 2 788,28 € priebežne

2 788,28 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. c/

50,00 €

50,00 €

priebežne

50,00 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. c/

31.10.2013 54,11 €

54,11 €

priebežne

54,11 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. e/

31.10.2013 50,00 €

50,00 €

priebežne

50,00 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. c/

31.10.2013 1,10 €

1,10 €

priebežne

1,10 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. c/

30.11.2013 50,00 €

50,00 €

priebežne

50,00 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. a/

28.2.2014

4,80 €

4,80 €

priebežne

4,80 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. c/

30.4.2014

4,65 €

4,65 €

priebežne

4,65 €

VP

31.7.2014

4,80 €

4,80 €

priebežne

4,80 €

VP

31.10.2014 5,20 €

5,20 €

priebežne

5,20 €

VP

31.12.2015 4,65 €

4,65 €

priebežne

4,65 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. e/

20.7.2016

894,00 €

894,00 €

priebežne

894,00 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. c/

10.8.2016

55,97 €

55,97 €

priebežne

55,97 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. c/

26.10.2016 11,25 €

11,25 €

priebežne

11,25 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. a/

31.8.2013

50,00 €

19.9.2013
30.9.2013

50,00 €

priebežne

§ 87 ods. 2
písm. a/
§ 87 ods. 2
písm. c/
§ 87 ods. 2
písm. c/

Odmena správcu zo speňaženia a predpokladané pohľadávky proti podstate
ODMENA ZO SPEŇAŽENIA
Veriteľ
Uplatnená Priradená
Poradie Dátum
(organizácia speňaženie
Čas vzniku výška
výška
Dátum
PPP
doručenia
/ subjekt)
majetkovej položky pohľadávky odmeny bez odmeny bez uspokojenia
DPH
DPH
Mgr. Richard
19
Koiš, MBA, Pohľadávka z účtu
0,62 €
0,62 €
správca
Nespotrebovaná
časť preddavku na
Mgr. Richard úhradu odmeny a
20
Koiš, MBA, výdavkov
0,69 €
0,69 €
správca
predbežného
správcu – OS
Žilina
Hnutená vec scéna
spravodajstva Mgr. Richard samostatné
21
Koiš, MBA, hnuteľné veci;
15,78 €
15,78 €
správca
nábytkové

Celková
suma
Majetková Dôvod
uspokojenia podstata * priradenia
s DPH
0,74 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. a/

0,83 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. a/

18,94 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. a/
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správca

22

23

24

25

26

27

28

nábytkové
vybavenie
spravodajského
štúdia
Pohľadávka nadmerný odpočet
Mgr. Richard DPH - Slovenská
Koiš, MBA, republika správca
Finančné
riaditeľstvo –
Daňový úrad Žilina
Pohľadávka nezaplatená
Mgr. Richard faktúra č. 12047
Koiš, MBA, za služby - Helena
správca
Tilešová - QUIDO
MEDIA, Štiavnická
6, Nitra
Pohľadávka nezaplatená
Mgr. Richard faktúra č. 12020
Koiš, MBA, za služby správca
PROFITMEDIA,
s.r.o., Kamenná
93, Nitra
Pohľadávka nezaplatená
faktúra č. 08209
Mgr. Richard
za služby Koiš, MBA,
PANORÁMA
správca
ŠPORT HOTEL,
a.s., Športová 2,
Žilina
Pohľadávka nezaplatená
Mgr. Richard faktúra č. 10073
Koiš, MBA, za služby - Juraj
správca
Málik - Jánošikov
dvor, Martina
Rázusa 23A, Žilina
Pohľadávka nezaplatená
Mgr. Richard faktúra č. 12076
Koiš, MBA, za služby - Jozef
správca
Tarkay - agentúra
KVAS , Koválovec
52, Koválovec
Mgr. Richard Bankové úroky od
Koiš, MBA, vyhlásenia
správca
konkurzu

Konkurzy a reštrukturalizácie

0,94 €

0,94 €

1,13 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. a/

1,55 €

1,55 €

1,86 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. a/

schválenie
návrhu
konečného
rozvrhu
výťažku

po schválení
návrhu
konečného
rozvrhu
výťažku
0,14 €

0,14 €

0,17 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. a/

1,12 €

1,12 €

1,35 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. a/

2,64 €

2,64 €

3,17 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. a/

0,83 €

0,83 €

1,00 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. a/

0,00 €

0,00 €

0,00 €

VP

§ 87 ods. 2
písm. a/

VP

zákon č.
71/1992 Zb.,
položka 5
písm. d/
sadzobníka

Súdny poplatok za konkurzné konanie

29

Okresný súd súdny poplatok za
Žilina
konkurzné konanie

9,50 €

9,50 €

9,50 €

Ostatné predpokladané pohľadávky proti podstate do zrušenia konkurzu
Veriteľ
Poradie Dátum
Popis pohľadávky /
Uplatnená Priradená
(organizácia
Čas vzniku
Dátum
Suma
PPP
doručenia
Právny dôvod
výška
výška
/ subjekt)
pohľadávky
uspokojenia uspokojenia
vzniku
pohľadávky pohľadávky
poplatky za
Prima banka
vedenie a zrušenie
30
Slovensko,
30,00 €
účtu správy
a.s.
podstaty
náhrada
nevyhnutných
Mgr. Richard výdavkov správcu
31
Koiš, MBA, spojených s
15,00 €
správca
vedením
konkurzného
konania
mimoriadna
Janka
účtovná závierka
31
150,00 €
Matušáková ku dňu zrušenia

Majetková Dôvod
podstata * priradenia
VP

VP

VP
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Deň vydania: 24.01.2017

Matušáková ku dňu zrušenia
konkurzu

3. časť – celkové sumy výťažkov jednotlivých súpisových zložiek majetku s priradenými pohľadávkami proti
podstate:
Poradové číslo pohľadávky proti podstate podľa prílohy č.2

Výťažok

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16

17

18

Súpis
ová Výťažo
zložka k zo
Podiel
majet speňaž na
enia
ku
celkov Výška pohľadávky proti podstate priradená jednotlivým
podľa majetku om
majetkovým položkám v EUR
príloh (VM) v výťažk
EUR
y č. 1:
uv%
[BRUT
TO]
1
2
3

16,05
1
18,00
893,76
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á výška
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proti
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ek
jednotliv
ým
majetko
vým
položká
mv
EUR

Výťažo
k zo
speňaž
enia
majetku
v
EUR
[NETT
O]

Odmen
a
správcu
zo
speňaž
enia
[§13 a
nasl.
vyhlášk
y] bez
DPH

735,15

61,58

0,62

824,68

69,08

0,69

1295,48 108,52 15,78

4

243,64 4,908

5

400,00 8,058

6

36,00

7

290,17 5,846

8

13,77
683,82
6

9

215,38 4,339

10

0,22

∑

4 963,7 100,0 290, 211, 50,0 50,0 2788, 50,0 54,1 50,0 1,1 50,0 4,8 4,6 4,8 5,2 4,6 894,0 55,9 11,
4580,06 383,66 24,31
2
0
00 25 0
0
28
0
1
0
0 0
0 5 0 0 5 0
7
25

0,725

0,004

Výťažok zo speňaženia majetku v EUR [BRUTTO]:

4 963,72

Vyplatené pohľadávky proti podstate:

4 580,06

Odmena správcu zo speňaženia s DPH:

29,17

Súdny poplatok:

9,50

Predpokladané pohľadávky proti podstate do zrušenia konkurzu:

195,00

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených
veriteľov v EUR:

149,99

224,81

18,83

0,94

369,08

30,92

1,55

33,22

2,78

0,14

267,74

22,43

1,12

630,97

52,85

2,64

198,73

16,65

0,83

0,20

0,02

0,00

4. časť – pomerné rozdelenie výslednej sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

P.

Pohľadávky s výnimkou pohľadávok podľa
Návrh uspokojenia
§ 95 ods. 2 a 3 ZKR
Identifikácia veriteľa:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihlásené
Zistená suma
pohľadávky v EUR: pohľadávok v EUR:

Podiel na celkovej výške
zistených pohľadávok v %:

Suma na
uspokojenie v EUR:

1

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

638,66

638,66

1,06

1,58

2

AVIS s.r.o.

7 460,00

7 460,00

12,34

18,51

3

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka
poisťovne z iného členského štátu

430,00

86,00

0,14

0,21

4

DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

179,69

179,69

0,30

0,45

5

Mesto Žilina

31 955,58

31 955,58

52,86

79,29

6

MZ PNEU, s.r.o.

1 598,55

1 598,55

2,64

3,97

7

Slovenská konsolidačná, a.s.

15 115,94

15 115,94

25,01

37,51

8

Slovenská republika - Krajský súd v
Bratislave

2 332,00

2 332,00

3,86

5,79

9

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

405,99

405,99

0,67

1,01

679,38

679,01

1,12

1,68

60 795,79

60 451,42

100,00

149,99

10 YUNO s.r.o.

∑

V zmysle § 101 ods. 1 ZKR týmto určujem zástupcovi veriteľov lehotu 30 dní na schválenie návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, ktorá začína plynúť odo dňa zverejnenia návrhu konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku.
V Ružomberku, dňa 19.01.2017
Mgr. Richard Koiš, MBA
správca

K001581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Chupáň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Berlínska 1679/7 1679/7, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K/22/2016/S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/22/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Tomáš Fiolek, správca úpadcu: Marián Chupáň, nar. 29.12.1970, bytom Berlínska 1679/7, 010 08 Žilina,
týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Mudroňova 43, 036 01 Martin, v úradných
hodinách počas pracovných dní od 8. 00 hod. do 15.00 hod. Termín si je vhodné vopred dohodnúť na tel. č.: 0915
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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hodinách počas pracovných dní od 8. 00 hod. do 15.00 hod. Termín si je vhodné vopred dohodnúť na tel. č.: 0915
720 328, alebo mailom: tfiolek@gmail.com

K001582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slovak Sport, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 358 037
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/47/2015 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/47/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)

I.

JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, správca úpadcu Slovak Sport, s.r.o., so sídlom
Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 36 358 037, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro,
vložka č. 18085/N v zmysle záväzného pokynu veriteľského výboru prijatého na zasadnutí veriteľského výboru dňa
11.10.2016

vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového konania

na speňaženie súboru hnuteľného majetku zapísaného pod poradovými číslami 9, 12, 14 a 109 v aktualizovanom
súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 31/2016 zo dňa 16.2.2016 v znení jeho
doplnenia zverejneného v Obchodnom vestníku č. 70/2016 zo dňa 13.4.2016 (ďalej len „hnuteľné veci“)
a záujemcov vyzýva na predkladanie ponúk.

súpisová hodnota sporná
spolu (EUR)
poznámka

P.č. Inv.číslo popis hnuteľnej veci

9

SS/14/026

LOW COST CONTROLLER- Ovladací panel na zariadenie pod číslom SS/13/017, vyrobca
1110,00
STELLAR

12 SS/13/017 STELLAR MINI TWTA , výkonové zariadenie, model TWTA 180

17279,00

bez poznámky

bez poznámky

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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14 SS/13/014

Volkswagen Transporter - prenosový voz ,VIN WV1ZZZ70ZYH002011, satelitný voz,
2500,00
obsahuje generátor, výkonovú časť, modulátor a všetky ďalšie veci potrebné na uplink

bez poznámky

109

BlackMagic Design Atem Studio Converter

bez poznámky

300,00

II.
Cena

1. Výška ponúkanej ceny musí najmenej 16.583,33 € bez DPH.
2. K ponúknutej cene bude pripočítaná a účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov (spolu tak bude
kúpna cena predstavovať 19.900 € s DPH).

III.
Lehoty na predkladanie ponúk

1. Začiatok lehoty na predkladanie ponúk:
o deň nasledujúci po dni zverejnenia podmienok verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
2. Koniec lehoty na predkladanie ponúk:
o 20 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia podmienok verejného ponukového konania
v Obchodnom vestníku.

IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

1. Záujemca je povinný doručiť svoju písomnú ponuku v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ SLOVAK SPORT, s.r.o. – NEOTVÁRAŤ“, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu
správcu: JUDr. Peter Sopko, LL.M., správca, Paulínska 24, 917 01 Trnava najneskôr v posledný deň lehoty
na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku neprihliadne. Na ponuku sa neprihliadne tiež vtedy, ak ponuka
nebude označená spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania, inak sa na všetky ponuky rovnakého uchádzača neprihliadne.
3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
4. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania oznámením
výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy
so správcom.
5. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
a. nezameniteľné označenie záujemcu, a to minimálne
i. meno a priezvisko/ obchodné meno,
ii. trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ii. trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania
iii. dátum narodenia/IČO
telefonický alebo e-mailový kontakt na záujemcu
presné označenie hnuteľných vecí ponúkaných vo verejnom ponukovom konaní, ktoré musí byť
zhodné s označením uvedeným v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku
č. 31/2016 zo dňa 16.2.2016 a v Obchodnom vestníku č. 70/2016 zo dňa 13.4.2016,
návrh kúpnej ceny hnuteľnej veci ponúkanej vo verejnom ponukovom konaní v eurách
aktuálny výpis z obchodného registra záujemcu, ak je záujemca osobou zapísanou v obchodnom
registri, nie starší ako 30 dní v čase doručenia ponuky; predložené doklady musia byť originály
alebo úradne osvedčené fotokópie
písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania a prijíma ich
bez výhrad
vlastnoručný podpis záujemcu fyzickej osoby a odtlačok pečiatky, ak je podnikateľom, alebo
vlastnoručný podpis štatutárneho orgánu záujemcu - právnickej osoby a odtlačok pečiatky
právnickej osoby, alebo inou oprávnenou osobou; v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na
základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi
splnomocniteľa a splnomocnenca.
V prípade, že záujemcom je zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
Doklad o zložení zábezpeky vo výške 5.000 € na bankový účet č. SK89 0200 0000 0032 0794 9559
vedený vo VÚB, a.s., SWIFT/BIC: SUBASKBX

inak na sa ponuku neprihliadne.

V.
Spôsob a lehota na vyhodnocovanie ponúk

1. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania, alebo nebude spĺňať iné podmienky ponukového konania sa
neprihliadne.
2. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu
za predmet ponuky.
3. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote
do 7 dní predložili novú zvýšenú ponuku; ustanovenia bodu IV. týchto súťažných podmienok sa použijú
primerane. Ak v tejto lehote žiaden zo záujemcov nepredloží zvýšenú ponuku, správca požiada
o vyhodnotenie veriteľský výbor.
4. Správca je oprávnený odmietnuť ponuku, ak je ponúkaná cena neprimerane nízka.
5. O skutočnostiach podľa odseku 3 a 4 tohto bodu súťažných podmienok, ako aj o dôvodoch, prečo sa na
ponuky neprihliada podľa bodu IV. a podľa bodu V. ods. 1 týchto súťažných podmienok, vyhotoví správca
úradný záznam.
6. Správca bude v lehote do 20 dní od vyhodnotenia ponúk informovať všetkých záujemcov, ako aj veriteľský
výbor o výsledkoch vyhodnocovania ponúk.
7. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie
kúpnej zmluvy a víťaz je túto zmluvu povinný v lehote určenej správcom uzatvoriť.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu poruší svoju povinnosť
uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo poruší svoju povinnosť uhradiť kúpnu cenu
v plnom rozsahu v lehote podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto víťaznému záujemcovi nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zloženej zábezpeky.

VI.
Osobitné ustanovenia

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Záujemcovia majú právo na obhliadku hnuteľných vecí na adrese Priemyselná 4, Nitra. Záujemca je
povinný prejaviť záujem o ohliadku hnuteľnej veci najneskôr dva pracovné dni pred požadovaným dňom
ohliadky, pričom na ohliadku je povinný určiť najmenej tri termíny v troch rôznych pracovných dňoch.
Ohliadku možno objednať emailom na adresu sopko.peter@gmail.com s uvedením špecifikácie hnuteľných
vecí, o ohliadku ktorých má záujem.
2. Všetky náklady súvisiace s účasťou vo verejnom ponukovom konaní, znáša záujemca.
3. Hnuteľné veci sú predmetom ponuky tak, ako stoja a ležia, v stave, v akom sa nachádzajú ku dňu
zverejnenia týchto podmienok verejného ponukového konania v obchodnom vestníku. Záujemca
predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že hnuteľná vec môže vykazovať faktické alebo právne
vady, ktoré záujemcovi nemusia byť zrejmé pri ohliadke hnuteľnej veci, pričom záujemca sa zaväzuje, že si
neuplatní akýchkoľvek nároky z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo úpadcovi
a hnuteľné veci kupuje s týmto vedomím.
4. Bez ohľadu na ustanovenie odseku 3 tohto bodu podmienok, ak nebude možné všetky alebo časť
hnuteľných vecí odovzdať víťaznému záujemcovi v lehote do 30 dní od vyhodnotenia ponúk z dôvodu, ktorý
víťazný záujemca nezavinil, alebo ak všetky alebo časť hnuteľných vecí budú nefunkčné alebo
nepoužiteľné (napríklad zaheslované), správca navrhne veriteľskému výboru dodatkom ku kúpnej zmluve
vysúťaženú znížiť kúpnu cenu pomerne podľa súpisovej hodnoty chýbajúcej, nefunkčnej alebo
nepoužiteľnej položky k súpisovej hodnote celého súboru hnuteľných vecí tvoriacich predmet tohto
verejného ponukového konania. Na zníženie kúpnej ceny nemá víťazný záujemca právny nárok, pričom
zníženie kúpnej ceny bude závislé od záväzného pokynu veriteľského výboru.

JUDr. Peter Sopko, LL.M.
správca

K001583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slovak Sport, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 358 037
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/47/2015 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/47/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)

I.

JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, správca úpadcu Slovak Sport, s.r.o., so sídlom
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JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, správca úpadcu Slovak Sport, s.r.o., so sídlom
Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 36 358 037, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro,
vložka č. 18085/N v zmysle záväzného pokynu veriteľského výboru prijatého na zasadnutí veriteľského výboru dňa
11.10.2016

vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového konania

na speňaženie hnuteľného majetku zapísaného pod poradovými číslami 2 až 6, 13, 15, 24 až 26, 31, 44, 45, 52, 55,
58, 65, 67, 68, 71 až 74, 77 až 86, 88 až 90, 93 až 107 v aktualizovanom súpise všeobecnej podstaty zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 31/2016 zo dňa 16.2.2016 (ďalej len „hnuteľné veci“) a záujemcov vyzýva na predkladanie
ponúk.

súpisová
hodnota
spolu (EUR)

P.č. Inv.číslo popis hnuteľnej veci

sporná poznámka

2

ELC 8K FW License - licencia pre encoder Harmonic
SS/14/022 Electra 8140, ktorý je zaradený ako súpisová položka 1857,00
č. 6

bez poznámky

3

ELC 8110 Chassis AC Electra 8K-HD-AVC Encoding
SS/14/024 Firmware lic. - SD encoder + HD licencia, vyrobca 12306,00
Harmonic

bez poznámky

4

SS/13/003 Encoder HD AVC, vyrobca Harmonic, Ellipse 1000

4579,00

bez poznámky

5

SS/13/015

3662,00

bez poznámky

6

REFURBISHED ELC-8240 CGASSUC AC ELECTRA
SS/14/021 8K ENCODING FIRMWARE LIC., vyrobca Harmonic, 9396,00
4-kanálový HD encoder + HD licencia

bez poznámky

H.264-HD/SD-ENCODER
INCL.PS
BREAKOUT, Terracue ENC-300

ANT

13 SS/13/016 Plazma TV - 5 ks, z toho 1 poškodená

15 SS/13/009

Blackmagic Design Broadcast
signalovy router, 72x144

24

Lexicon Alpha

Videohub,

SDI

3942,00

bez poznámky

8500,00

bez poznámky

40,00

Vymazaná dňa 12.4.2016 z dôvodu, že sa nepodarilo
zistiť osobu, v prospech ktorej pochybnosti sporného
zápisu svedčia.
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25

Blackmagic Design Mini Converter SDI to HDMI

300,00

Vymazaná dňa 12.4.2016 z dôvodu, že sa nepodarilo
zistiť osobu, v prospech ktorej pochybnosti sporného
zápisu svedčia.

26

Showtec DJ-SWITCH 6

40,00

Vymazaná dňa 12.4.2016 z dôvodu, že sa nepodarilo
zistiť osobu, v prospech ktorej pochybnosti sporného
zápisu svedčia.

31

Batéria do kamery BP-U30

50,00

Vymazaná dňa 12.4.2016 z dôvodu, že sa nepodarilo
zistiť osobu, v prospech ktorej pochybnosti sporného
zápisu svedčia.

44

Grafická karta Nvidia Quadro 2000 D

400,00

Vymazaná dňa 12.4.2016 z dôvodu, že sa nepodarilo
zistiť osobu, v prospech ktorej pochybnosti sporného
zápisu svedčia.

45

Monitor Benq 2ks

300,00

Vymazaná dňa 12.4.2016 z dôvodu, že sa nepodarilo
zistiť osobu, v prospech ktorej pochybnosti sporného
zápisu svedčia.

52

Kamera Panasonic AG-DVC30

250,00

Vymazaná dňa 12.4.2016 z dôvodu, že sa nepodarilo
zistiť osobu, v prospech ktorej pochybnosti sporného
zápisu svedčia.

55

Kamera Panasonic AG-DVC62

250,00

Vymazaná dňa 12.4.2016 z dôvodu, že sa nepodarilo
zistiť osobu, v prospech ktorej pochybnosti sporného
zápisu svedčia.

58

Statív Wako s hlavou

130,00

Vymazaná dňa 12.4.2016 z dôvodu, že sa nepodarilo
zistiť osobu, v prospech ktorej pochybnosti sporného
zápisu svedčia.
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65

Junger C8491 Digital Audio Processor

4000,00

Vymazaná dňa 12.4.2016 z dôvodu, že sa nepodarilo
zistiť osobu, v prospech ktorej pochybnosti sporného
zápisu svedčia.

67

Tenda Switch TEG1016G

40,00

Vymazaná dňa 12.4.2016 z dôvodu, že sa nepodarilo
zistiť osobu, v prospech ktorej pochybnosti sporného
zápisu svedčia.

68

Codico IRD 2600 Receiver Decoder

180,00

Vymazaná dňa 12.4.2016 z dôvodu, že sa nepodarilo
zistiť osobu, v prospech ktorej pochybnosti sporného
zápisu svedčia.

71

Monitor Philips

20,00

bez poznámky

72

T-Com Advanced Digital Recorder

70,00

bez poznámky

73

PC HP compaq dc7600

30,00

bez poznámky

74

Multifunkčné zariadenie HP LaserJet M1217nfw MFP 100,00

bez poznámky

77

Blackmagic Design Converter 3 ks (z toho 1
1000,00
pravdepodobne poškodený)

bez poznámky

78

Digi TV KAON NA1000HD receiver 2ks

30,00

bez poznámky

79

KAON NA1170 receiver

15,00

bez poznámky

80

Blackmagic Design HD link pro Displayport - SDI
350,00
monitoring

bez poznámky

81

Blackmagic Design HD link pro DVI digital - SDI
350,00
monitoring

bez poznámky

82

Batéria Const LS-95U

bez poznámky

50,00
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83

Blackmagic Design Videohub master control

400,00

bez poznámky

84

Klávesnica Labtec

10,00

bez poznámky

85

Klávesnica Logitech

10,00

bez poznámky

86

Digitus HDMI video splitter

20,00

bez poznámky

88

Časť počítača: základná doska P6T6, grafická karta
50,00
N250GTS MSI, PC skrinka, procesor

bez poznámky

89

Batéria bez označenia

5,00

bez poznámky

90

HDD Seagate 3000GB

60,00

bez poznámky

93

Aja KISTOR750USB-RO storage module - nefunkčný 0,00

94

2x napájanie Panasonic

20,00

bez poznámky

95

kábel Bizlink - Displayport-DVI

20,00

bez poznámky

96

predlžovačka

5,00

bez poznámky

97

PC myš

5,00

bez poznámky

98

spinkovačka

1,00

bez poznámky

99

mobilný telefón Nokia, opotrebovaný, starší

10,00

bez poznámky

100

Topfield TF6000CR satelitný prijímač

50,00

bez poznámky

101

Rámový regál na vysielacie zariadenia kovový +
120,00
kolečká

bez poznámky

bez poznámky
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102

kancelársky zakladač stojánkový

5,00

bez poznámky

103

OVIS link media converter 113/SC/20

100,00

bez poznámky

104

Stolový PC ASUS bez bočnice, grafická karta X1050
20,00
256M DDR, procesor Intel, základná doska Intel

bez poznámky

105

Držiak na monitor - na stenu - malý

15,00

bez poznámky

106

TV LG 32LC3L, starší, spolu s držiakom na stenu

50,00

bez poznámky

107

T-Com Advanced Digital Recorder

50,00

Vymazaná dňa 12.4.2016 z dôvodu,
že sa nepodarilo zistiť osobu, v
prospech ktorej pochybnosti sporného
zápisu svedčia.

II.
Cena

1. Záujemca je oprávnený prejaviť záujem o hnuteľné veci aj jednotlivo.
2. Výška ponúkanej ceny musí najmenej 70% súpisovej hodnoty uvedenej v bode I. súťažných
podmienok; v tejto cene už bude zahrnutá DPH.

III.
Lehoty na predkladanie ponúk

1. Začiatok lehoty na predkladanie ponúk:
o deň nasledujúci po dni zverejnenia podmienok verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
2. Koniec lehoty na predkladanie ponúk:
o 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia podmienok verejného ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
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IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

1. Záujemca je povinný doručiť svoju písomnú ponuku v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ SLOVAK SPORT, s.r.o. – NEOTVÁRAŤ“, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu
správcu: JUDr. Peter Sopko, LL.M., správca, Paulínska 24, 917 01 Trnava najneskôr v posledný deň lehoty
na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku neprihliadne. Na ponuku sa neprihliadne tiež vtedy, ak ponuka
nebude označená spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania, inak sa na všetky ponuky rovnakého uchádzača neprihliadne.
3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
4. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania oznámením
výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy
so správcom.
5. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
a. nezameniteľné označenie záujemcu, a to minimálne
i. meno a priezvisko/ obchodné meno,
ii. trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania
iii. dátum narodenia/IČO
b. telefonický alebo e-mailový kontakt na záujemcu
c. presné označenie hnuteľných vecí ponúkaných vo verejnom ponukovom konaní, o ktoré záujemca
prejavil záujem, ktoré musí byť zhodné s označením uvedeným v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 31/2016 zo dňa 16.2.2016,
d. návrh kúpnej ceny hnuteľnej veci ponúkanej vo verejnom ponukovom konaní v eurách, pre každú
hnuteľnú vec samostatne
e. aktuálny výpis z obchodného registra záujemcu, ak je záujemca osobou zapísanou v obchodnom
registri, nie starší ako 30 dní v čase doručenia ponuky; predložené doklady musia byť originály
alebo úradne osvedčené fotokópie
f. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania a prijíma ich
bez výhrad
g. vlastnoručný podpis záujemcu fyzickej osoby a odtlačok pečiatky, ak je podnikateľom, alebo
vlastnoručný podpis štatutárneho orgánu záujemcu - právnickej osoby a odtlačok pečiatky
právnickej osoby, alebo inou oprávnenou osobou; v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na
základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi
splnomocniteľa a splnomocnenca.
h. V prípade, že záujemcom je zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
i. Doklad o zložení zábezpeky vo výške 30% úhrnu ponúknutých kúpnych cien za jednotlivé hnuteľné
veci na bankový účet č. SK89 0200 0000 0032 0794 9559 vedený vo VÚB, a.s., SWIFT/BIC:
SUBASKBX
inak na sa ponuku neprihliadne.

V.
Spôsob a lehota na vyhodnocovanie ponúk

1. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania, alebo nebude spĺňať iné podmienky ponukového konania sa
neprihliadne.
2. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu
za predmet ponuky.
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za predmet ponuky.
3. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote
do 7 dní predložili novú zvýšenú ponuku; ustanovenia bodu IV. týchto súťažných podmienok sa použijú
primerane. Ak v tejto lehote žiaden zo záujemcov nepredloží zvýšenú ponuku, správca požiada
o vyhodnotenie veriteľský výbor.
4. Správca je oprávnený odmietnuť ponuku, ak je ponúkaná cena neprimerane nízka.
5. O skutočnostiach podľa odseku 3 a 4 tohto bodu súťažných podmienok, ako aj o dôvodoch, prečo sa na
ponuky neprihliada podľa bodu IV. a podľa bodu V. ods. 1 týchto súťažných podmienok, vyhotoví správca
úradný záznam.
6. Správca bude v lehote do 20 dní od vyhodnotenia ponúk informovať všetkých záujemcov, ako aj veriteľský
výbor o výsledkoch vyhodnocovania ponúk.
7. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie
kúpnej zmluvy a víťaz je túto zmluvu povinný v lehote určenej správcom uzatvoriť.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu poruší svoju povinnosť
uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo poruší svoju povinnosť uhradiť kúpnu cenu
v plnom rozsahu v lehote podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto víťaznému záujemcovi nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zloženej zábezpeky.

VI.
Osobitné ustanovenia

1. Záujemcovia majú právo na obhliadku hnuteľných vecí na adrese Priemyselná 4, Nitra. Záujemca je
povinný prejaviť záujem o ohliadku hnuteľnej veci najneskôr dva pracovné dni pred požadovaným dňom
ohliadky, pričom na ohliadku je povinný určiť najmenej tri termíny v troch rôznych pracovných dňoch.
Ohliadku možno objednať zaslaním sms na tel. č. 0902 898 985 alebo emailom na adresu
sopko.peter@gmail.com s uvedením špecifikácie hnuteľných vecí, o ohliadku ktorých má záujem.
2. Všetky náklady súvisiace s účasťou vo verejnom ponukovom konaní, znáša záujemca.
3. Hnuteľné veci sú predmetom ponuky tak, ako stoja a ležia, v stave, v akom sa nachádzajú ku dňu
zverejnenia týchto podmienok verejného ponukového konania v obchodnom vestníku. Záujemca
predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že hnuteľná vec môže vykazovať faktické alebo právne
vady, ktoré záujemcovi nemusia byť zrejmé pri ohliadke hnuteľnej veci, pričom záujemca sa zaväzuje, že si
neuplatní akýchkoľvek nároky z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo úpadcovi
a hnuteľné veci kupuje s týmto vedomím.
4. Bez ohľadu na ustanovenie odseku 3 tohto bodu podmienok, ak nebude možné všetky alebo časť
hnuteľných vecí odovzdať víťaznému záujemcovi v lehote do 30 dní od vyhodnotenia ponúk z dôvodu, ktorý
víťazný záujemca nezavinil, alebo ak všetky alebo časť hnuteľných vecí budú nefunkčné alebo
nepoužiteľné (napríklad zaheslované), správca navrhne veriteľskému výboru dodatkom ku kúpnej zmluve
vysúťaženú znížiť kúpnu cenu pomerne podľa súpisovej hodnoty chýbajúcej, nefunkčnej alebo
nepoužiteľnej položky k súpisovej hodnote celého súboru hnuteľných vecí tvoriacich predmet tohto
verejného ponukového konania. Na zníženie kúpnej ceny nemá víťazný záujemca právny nárok, pričom
zníženie kúpnej ceny bude závislé od záväzného pokynu veriteľského výboru.

JUDr. Peter Sopko, LL.M.
správca
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K001584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Cholevová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosuchov 521, 919 05 Trstín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/43/2016/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/43/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu Iveta Cholevová,nar.14.12.1970,Rosuchov 521,91905 Trstín,
zvoláva podľa ustanovení ZKR č.7/2005 Z.z.v zn.n.pr., prvú schôdzu veriteľov
na deň 20.3.2017 o 13.00 hod v sídle správcu v Trnave, na ul. Podjavorinskej 37/1, v zasadačke AC GmbH, s týmto
programom:
1/ Otvorenie
2/ Správa správcu o vývoji konkurzu a stave majetku
3/ Informácia o zistených a popretých pohľadávkach veriteľov
4/ Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ods1 ZKR
5/ Voľba zástupcu veriteľov
6/ Rôzne, záver
K prezentácii je potrebné doniesť kópiu prihlášok,doklad totožnosti a u organizácii splnomocnenie k zastupovaniu.
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD. správca

K001585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Čupil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1976
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/41/2016/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/41/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2,
080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Ján Čupil, nar.:
09.01.1976, bytom 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 76 ods. 3
zák. č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty.

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

64

Obchodný vestník 16/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.01.2017

Peňažná pohľadávka

Číslo
súpisovej
zložky

Dôvod zápisu
Dátum zápisu do
do
súpisu
Dlžník
súpisu majetku
majetku

3.

ust. § 67 ods. 1
18.01.2017
písm. a) ZKR

Právny dôvod vzniku Celková suma

Súpisová
hodnota v €

JC, s.r.o., so sídlom Lúčna Právo na vyrovnací Maximálna
výška
828/32, 093 01 Vranov nad podiel spoločnosti JC, v súlade s ust. § 150 3320,- €
Topľou, IČO: 43 953 255
s.r.o.
ods. 2 ObZ

V Prešove, dňa 19.01.2017
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s. - správca Úpadcu

K001586
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por.
Predmet
č.
3.

Dôvod
zapísania

Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle ust. § 72 ods. 2 ZKR
majetok
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážka zo mzdy úpadcu za
úpadcu
obd. 11/2016

Súpisová
hodnota

Typ zložky

146,22 €

Iná majetková
13.01.2017
hodnota

K001587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Chovanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Lapáš 230, 951 04 Veľký Lapáš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.4.1985

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

Deň

Obchodný vestník 16/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.01.2017

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/83/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/83/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 4212,79 €.
Celková suma pohľadávok proti podstate: 1137,90 €.
V zmysle § 101 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR, predkladám ako správca úpadcu Ing. Juraj CHOVANEC, nar.
9.4.1985, bytom Malý Lapáš 230, Veľký Lapáš, tento návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov. Zástupcovi veriteľov určujem lehotu 15 dní od zverejnenia návrhu v obchodnom vestníku na schválenie
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov s tým, že do všetkých dokladov súvisiacich s
navrhovaným rozvrhom výťažku, je možné nahliadať v kancelárii správcu v úradných hodinách, pričom termín
nahliadnutia je vhodné najskôr dohodnúť na telefónnych číslach: 035/6420742, mobilné číslo: 0915 728 722, 0918
907 248.
Zároveň oznamujem, že v zmysle ust. § 50 ods. 3 vyhl. č. 665/2005 Z:z. v spojení s ust. § 101 ods. 2 ZKR a ust. §
98 ods. 3 ZKR, v stanovenej lehote 15 dní môžu veritelia požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov uplatnil odôvodnené námietky, alebo aby schválil návrh konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K001588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michlo Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuraľany 122, 935 64 Kuraľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/78/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/78/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Meno a priezvisko úpadcu: Jozef Michlo

Trvale bytom: Kuraľany č. 122, 935 64 Kuraľany

Dátum narodenia: 16.03.1965

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Andrea Pállová

Spisová značka správcovského spisu: 32K/78/2015 S1412

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu: 32K/78/2015

Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

VYHODNOTENIE 3.KOLA dražby nehnuteľného majetku tvoriaceho VŠEOBECNÚ podstatu.

JUDr. Andrea Pállová, správca, so sídlom: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca úpadcu Jozef Michlo,
nar.: 16.03.1965, bytom Kuraľany č. 122, 935 64 Kuraľany, spisová značka: 32K/78/2015, konštatuje, že ukončila
3. kolo dražby nehnuteľného majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu evidovaného nasledovne:

Parc.číslo Výmera v m2- Spolu Výmera v m2 - Michlo LV č. K.Ú.

Obec

Okres Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota v €

1686/54

8690

4345

351

Kuraľany Kuraľany Levice 1/2

3638,50

421/1

312

312

637

Kuraľany Kuraľany Levice 1

62,12

687/2

164

164

637

Kuraľany Kuraľany Levice 1

32,65

1424/4

572

572

637

Kuraľany Kuraľany Levice 1

755,04

732/3

185

185

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

154,92

732/4

186

186

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

155,76

736/1

460

460

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

385,20

739/1

628

628

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

525,89

988/2

2209

2209

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

1849,82

989

4578

4578

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

3833,62

1004/1

4015

4015

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

3362,16

1004/2

4121

4121

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

3450,93

1156

4679

4679

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

3918,19

1399/5

173

173

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

228,36

1460/3

946

946

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

792,18

1481/1

11217

11217

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

9393,12

3424/2

53

26,5

445

Farná

Farná

Levice 1/2

49,03

3425/2

360

180

445

Farná

Farná

Levice 1/2

333,00

3426/2

796

398

445

Farná

Farná

Levice 1/2

327,75

3427/2

237

118,5

445

Farná

Farná

Levice 1/2

97,59

4089

90

90

1914 Farná

Farná

Levice 1

166,50

4090

1748

1748

1914 Farná

Farná

Levice 1

1439,48

3428/1

506

506

2041 Farná

Farná

Levice 1

416,69

3428/2

569

569

2041 Farná

Farná

Levice 1

468,57

3429/1

208

208

2041 Farná

Farná

Levice 1

384,80

3429/2

306

306

2041 Farná

Farná

Levice 1

251,99

Uvedené nehnuteľnosti zaradené do všeobecnej podstaty boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 164/2016 zo
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

67

Obchodný vestník 16/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.01.2017

Uvedené nehnuteľnosti zaradené do všeobecnej podstaty boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 164/2016 zo
dňa 24.08.2016.
Oznámenie o vyhlásení 3.kola dražby bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 226/2016 pod značkou K026787
dňa 25.11.2016, a vyvesením oznámenia o 3.kole dražby na úradnej tabuli Mestského úradu Levice, Obci Farná
a Obci Kuraľany.

3.kolo dražby sa uskutočnilo dňa 18.01.2017 a vzhľadom na to, že sa do dražby neprihlásil žiadny záujemca
správca vyhodnocuje 3.kolo dražby nehnuteľného majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu ako neúspešné.

V Nitre, dňa 18.01.2017
JUDr. Andrea Pállová, správca

K001589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bella
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 13, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Petrán
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/32/2016 S353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/32/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z prvej schôdze veriteľov úpadcu Milan Bella

Miesto: kancelária správcu, Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
Čas konania schôdze:
Program:

13.01.2017 od 10.00 h do 10.40 h
1. Prezentácia a otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene resp. potvrdení správcu (§ 36 ZKR)
5. Záver

Ad 1./
Prvú schôdzu veriteľov zvolal správca úpadcu JUDr. Peter Petrán oznámením zverejneným dňa 21.11.2016
v Obchodnom vestníku č. 222/2016, t. j. zákonné lehoty v zmysle § 34 ods. 1, ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z.

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 Obchodnom vestníku č. 222/2016, t. j. zákonné lehoty v zmysle § 34 ods. 1, ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) boli dodržané. Ku schôdzi veriteľov
boli pripravené nasledovné podklady: prezenčná listina veriteľov, zoznam pohľadávok, zoznam majetku
a správcovský spis.
Na schôdzi veriteľov bol prítomný aj úpadca Milan Bella.
Prezentácia veriteľov sa uskutočnila v čase od 9.55 h do 10.15 h. Prezentoval sa jeden veriteľ s právom hlasovať:
Sociálna poisťovňa, 29. Augusta 8-10, 813 63 Bratislava, zast. JUDr. Andrej Magula na základe poverenia,
prihlásené pohľadávky spolu v sume 10 291,24 €, výška zistených pohľadávok: 10 291,24 €.
Počet všetkých hlasov veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať je: 26 692, počet prítomných hlasov: 10
291.
Predsedajúci JUDr. Peter Petrán konštatoval, že prvá schôdza veriteľov je v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 ZKR
uznášaniaschopná.
Ad 2./ Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Správca oboznámil prítomných so skutočnosťami, ktoré predchádzali vyhláseniu tohto konkurzu
a s doterajším
priebehom konkurzného konania. Pri zisťovaní majetku a záväzkov úpadcu správca vychádzal najmä z vlastného
šetrenia v súčinnosti s úpadcom a z informácií získaných od príslušných orgánov evidencie majetku. Veritelia boli
informovaní o vykonaných úkonoch správcu, o zistenom majetku úpadcu, ako aj o stave prihlásených a zistených
pohľadávok veriteľov.
V zozname pohľadávok vyhotovenom ku dňu 04.01.2017 bolo zapísaných 10 pohľadávok piatich veriteľov
v celkovej zistenej sume 26 694,54 €. Ku dňu konania prvej schôdze veriteľov nedošlo k žiadnej zmene - bolo
zistených 10 pohľadávok 5 nezabezpečených veriteľov spolu vo výške 26 694,54 €.
Ku dňu konania schôdze veriteľov bol zistený peňažný a hnuteľný majetok úpadcu, ktorý bol zahrnutý do
všeobecnej podstaty v celkovej súpisovej hodnote 2 900,00 € a pozostáva z nasledovných súpisových zložiek:
1.
2.
3.
4.

Peňažná hotovosť zložená úpadcom
Motocykel YAMAHA BELUGA 125, r. v. 1988
Automobil VW Polo 9N, r. v. 2002, nepojazdný na ND
Tablet Acer Aspire Switch 10E, r. v. 2015

1 400,00 €
500,00 €
850,00 €
150,00 €

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu Milan Bella bol zverejnený dňa 02.01.2017 v Obchodnom vestníku č.1/2017
(strany 60-61).
Z podkladov predložených úpadcom a z vyjadrení príslušných orgánov evidencie majetku vyplýva, že úpadca
nevlastní žiadny ďalší majetok, nemá v držbe motorové vozidlo, nemá v centrálnom depozitári zriadený účet
majiteľa cenných papierov a nie je registrovaný ani ako akcionár listinných akcií na meno, neboli nájdené žiadne
dáta pre výpis z registra záložných práv, ani nebol nájdený záznam v registri zabezpečovacích prevodov.
Uznesenie č. 1
Schôdza veriteľov berie na vedomie správu o činnosti správcu a stave konkurzného konania, informáciu o zistenom
a spísanom
majetku
všeobecnej
podstaty
a
o zistených
pohľadávkach
voči
úpadcovi.
Ad 3./ Voľba zástupcu veriteľov
Prvá schôdza veriteľov uskutočnila voľbu zástupcu veriteľov spomedzi prítomných nezabezpečených veriteľov
oprávnených na schôdzi hlasovať. Správca navrhol zvoliť za zástupcu veriteľov Sociálnu poisťovňu.
Výsledky hlasovania o návrhu správcu na voľbu zástupcu veriteľov:
Počet hlasov za:

10 291

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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0

Zdržalo sa :

0

Uznesenie č. 2:
Prvá schôdza veriteľov zvolila za zástupcu veriteľov Sociálnu poisťovňu
Ad 4./ Rozhodovanie o výmene resp. potvrdení správcu (§ 36 ZKR)
Schôdza veriteľov pristúpila k rozhodovaniu o výmene správcu v zmysle ust. § 36 ZKR. Predseda schôdze vyzval
prítomného veriteľa, aby navrhol osobu nového správcu alebo hlasoval o potvrdení doterajšieho správcu. Prítomný
veriteľ nenavrhol žiadneho nového správcu, teda schôdza hlasovala o potvrdení doterajšieho správcu.
Výsledky hlasovania o potvrdení správcu JUDr. Petra Petrána:
Počet hlasov za:
Počet hlasov proti:
Zdržalo sa :

10 291
0
0

Uznesenie č.3:
Prvá schôdza veriteľov potvrdila JUDr. Petra Petrána vo funkcii správcu konkurznej podstaty úpadcu Milan Bella,
nar. 19.03.1986, bytom Bezručova 13, 900 31 Stupava.
Ad 5./ Záver
Okrem správcom prednesených návrhov na schválenie vyššie uvedených uznesení neboli na schôdzi veriteľov
predložené žiadne ďalšie návrhy. Námietky proti prijatým uzneseniam neboli uplatnené.
Úpadca Milan Bella pred ukončením schôdze uviedol, že požiadal súd o oddlženie po zrušení konkurzu a v prípade
povolenia oddlženia vynaloží maximálne úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Po prerokovaní schváleného programu bola schôdza veriteľov ukončená.
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
JUDr. Peter Petrán, správca

K001590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sadexcomp, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1732/3, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 439 177
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2014/ S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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KP recovery, k.s., správca úpadcu Sadexcomp, s.r.o. v konkurze, so sídlom 1. mája 1732/3, 038 53 Turany, IČO:
36 439 177 v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané
pohľadávky veriteľa uplatnené prihláškou doručenou po základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok:

Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina vo výške 240,- Eur a vo výške
960,- Eur.

KP recovery, k.s., správca

K001591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kaličák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2016 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Gabriela Bírošová, ustanovený správca úpadcu: Rastislav Kaličák, nar. 27.12.1969, Hurbanova 208/64, 022
01 Čadca týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii o a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje bankový účet úpadcu, na ktorý možno skladať kauciu: IBAN:
SK3609000000000310613240.
Poučenie: Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Gabriela Bírošová

K001592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kaličák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2016 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2016
Druh podania:
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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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou - zrážka z výsluhového dôchodku úpadcu od Sociálnej poisťovne
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 266,11 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 13.10.2016
Umiestnenie: účet správy podstaty

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou - zrážka z výsluhového dôchodku úpadcu od Sociálnej poisťovne
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 266,11 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 14.11.2016
Umiestnenie: účet správy podstaty

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: vrátená platba od Slovak Telekom, a.s. odinkasovaná z účtu dlžníka po vyhlásení konkurzu
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 22,14 Eur
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 01.12.2016
Umiestnenie: účet správy podstaty

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou - zrážka z výsluhového dôchodku úpadcu od Sociálnej poisťovne
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 266,11 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 14.12.2016
Umiestnenie: účet správy podstaty

Žilina dňa 19.01.2017
JUDr. Gabriela Bírošová, správca
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K001593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Casa Invest,s.r.o v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri mlyne 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 729 100
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Ledinská
Sídlo správcu:
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S 1589
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
V zmysle § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca konkurznej
podstaty úpadcu Casa Invest, s.r.o. v konkurze, so sídlom Pri mlyne 5, 080 01 Prešov, IČO: 31 729 100 zistil
a následne zapísal dňa 19.1.2017 nižšie uvedený majetok úpadcu do súpisu všeobecnej podstaty z dôvodu, že
tento majetok, patriaci úpadcovi, podlieha konkurzu.
Nehnuteľnosti
pozemky
Druh pozemku
Číslo súp.
položky

Výmera

Súpisová

Mena číslo LV

Obec, štát
v m2

1.

Zastavané plochy a
468
nádvoria

2.

Zastavané plochy a
378
nádvoria

3.

Zastavané plochy a
277
nádvoria

4.

Zastavané plochy a
250
nádvoria

5.

Zastavané plochy a
24
nádvoria

6.

Zastavané plochy a
693
nádvoria

7.

Zastavané plochy a
766
nádvoria

hodnota

parc. č.

Deň
zápisu Dôvod
majetku
majetku

zápisu

kat. územie

EUR

LV č.11558,Stredné
3290/2 19.01.2017
Mesto

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 70.478,10
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/3

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 51.646,65
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/4

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 46.612,50
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/5

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 4.474,80
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/7

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 129.209,85
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/8

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 142.820,70

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/9

Košice- Staré
87.258,60
Mesto, SR

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
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nádvoria

8.

Zastavané plochy a
119
nádvoria

9.

Zastavané plochy a
351
nádvoria

10.

Zastavané plochy a
299
nádvoria

11.

Zastavané plochy a
685
nádvoria

12.

Zastavané plochy a
337
nádvoria

13.

Zastavané plochy a
547
nádvoria

14.

Zastavané plochy a
663
nádvoria

15.

Zastavané plochy a
340
nádvoria

16.

Zastavané plochy a
39
nádvoria

17.

Zastavané plochy a
473
nádvoria

18.

Zastavané plochy a
17
nádvoria

19.

Zastavané plochy a
183
nádvoria

Konkurzy a reštrukturalizácie
Mesto

Mesto, SR

Deň vydania: 24.01.2017
3290/9

1/1

Košice- Staré 22.187,55
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/10

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 65.443,95
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/11

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 55.748,55
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/12

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 127.718,25
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/13

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 62.833,65
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/14

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 101.988,15
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/15

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 123.616,35
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/21

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 63.390,00
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/22

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 7.271,55
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/23

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 88.190,85
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/25

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 3.169,65
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/26

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 34.120,35
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/27

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1
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20.

Zastavané plochy a
19
nádvoria

21.

Zastavané plochy a
19
nádvoria

22.

Zastavané plochy a
19
nádvoria

23.

Zastavané plochy a
19
nádvoria

24.

Zastavané plochy a
19
nádvoria

25.

Zastavané plochy a
19
nádvoria

26.

Zastavané plochy a
15
nádvoria

27.

Zastavané plochy a
9
nádvoria

28.

Zastavané plochy a
19
nádvoria

29.

Zastavané plochy a
19
nádvoria

30.

Zastavané plochy a
19
nádvoria

31.

Zastavané plochy a
19
nádvoria

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.01.2017

Košice- Staré 3.542,55
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/28

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 3.542,55
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/29

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 3.542,55
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/30

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 3.542,55
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/31

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 3.542,55
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/32

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 3.542,55
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/33

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 2.796,75
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/34

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 1.678,05
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/35

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 3.542,55
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/36

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 3.542,55
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/37

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 3.542,55
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/38

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 3.542,55
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/39

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1
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32.

Zastavané plochy a
90
nádvoria

33.

Zastavané plochy a
99
nádvoria

34.

Zastavané plochy a
61
nádvoria

35.

Zastavané plochy a
26
nádvoria

36.

Zastavané plochy a
274
nádvoria

37.

Zastavané plochy a
52
nádvoria

38.

Zastavané plochy a
18
nádvoria

39.

Zastavané plochy a
62
nádvoria

Pozemky spolu

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.01.2017

Košice- Staré 16.780,50
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/40

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 18.458,55
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/41

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 11.373,45
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/42

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 4.847,70
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
19.01.2017
Mesto
3290/43

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 51.087,30
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
Mesto
3291

19.01.2017

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 9.695,40
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
3674/6 19.01.2017
Mesto

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 3.356,10
Mesto, SR

EUR

LV č.11558,Stredné
3674/8 19.01.2017
Mesto

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

Košice- Staré 11.559,90
Mesto, SR

EUR

LV č.11710,Stredné
3290/49 19.01.2017
Mesto

majetok vo výlučnom
vlastníctve
úpadcu
1/1

1.455.242,20 EUR
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Číslo súpisovej zložky 40
Stavba – rozostavaná stavba projektu „ Downtown Business Centrum I, Stará Prešovská cesta 2, Košice“
v rozsahu spodná stavba, bez súpisného čísla, postavená na pozemkoch zapísaných na LV č.11624, LV č.11625
a LV č. 11626 ( parc. č. 3290/1, 3290/45, 3290/46, ktoré tvoria oddelenú podstatu) a na pozemkoch zapísaných na
LV č.11558 ( parc. č. 3290/4, 3290/5, 3290/8, 3290/9, 3290/13, 3290/14, 3290/23, 3290/25, 3290/26, 3290/27,
3290/28, 3290/29, 3290/30,3290/31, 3290/32, 3291) , vo výlučnom vlastníctve úpadcu 1/1.
Súpisová hodnota 2.084.133,37 EUR.
Číslo súpisovej zložky 41
Typ súpisnej zložky majetku: Pohľadávka z účtu
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK2411110000001128988016
Zostatková suma: 290,20 Eur
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena) : 290,20 Eur
Číslo súpisovej zložky 42
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: kaucie zložené popierajúcimi veriteľmi
Súpisová hodnota majetku (aj mena) : 2.100,- Eur

K001594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Štrebová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javorová 2076/1, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 758 470
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 25R/4/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25R/4/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka:
Helena Štrebová, IČO: 34 758 470, Javorová 2076/1, 927 01 Šaľa
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spisová značka: 25R/4/2016
miesto konania: MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra – malá zasadačka.
dátum konania: 16.01.2017
začiatok zasadnutia: 11:40 hod.
Prítomní:
1.
za
dlžníka:
2. reštrukturalizačný správca: Mgr. Ladislav Barát

Helena

Štrebová

3. veritelia:
1. JUDr. Miroslav Baláž, 17. Novembra 40, Trenčianske Teplice, Slovenská republika v zast. JUDr. Peter
Havlík,;
2. Kollár Marcel, Novomeského 2, Šaľa, Slovenská republika v zast. Veronika Hetényiová;
3. Mikuš Imrich, Kľukatá 48/B, Bratislava, Slovenská republika v zast. JUDr. Peter Havlík;
Program 1. zasadnutia veriteľského výboru:
1. Voľba predsedu veriteľského výboru,
2. Rozhodovanie o žiadosti predkladateľa plánu na predĺženie lehoty na predloženie
reštrukturalizačného plánu,
3. Záver.
Na úvod predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky na konanie prvého zasadnutia
veriteľského výboru, nakoľko všetci zúčastnení členovia veriteľského výboru súhlasili s jeho konaním bezprostredne
po skončení schôdze veriteľov.

1. Voľba predsedu veriteľského výboru
Prikročilo sa k voľbe predsedu veriteľského výboru.
Predsedajúci správca navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa s najvyššou pohľadávkou:
JUDr. Miroslav Baláž
Zástupca veriteľa súhlasil so zvolením za predsedu veriteľského výboru.
Pristúpilo sa k hlasovaniu:
Za návrh hlasovali všetci traja členovia výboru. Návrh bol schválený.

Veriteľský výbor prijal UZNESENIE č. 1:
Veriteľský výbor zvolil veriteľa JUDr. Miroslav Baláž za svojho predsedu.

2. Rozhodovanie o žiadosti predkladateľa plánu na predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného
plánu
Správca z poverenia konateľa dlžníka požiadal členov veriteľského výboru v súlade s § 143 zákona č. 7/2005
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZoKR), o predĺženie lehoty na predloženie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZoKR), o predĺženie lehoty na predloženie
reštrukturalizačného plánu o 60 dní. Žiadosť bola zdôvodnená tým, že zákonná lehota na predloženie
reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru (90 dní od povolenia reštrukturalizácie) uplynie dňa 10.02.2017.
Vypracovanie reštrukturalizačného plánu je časovo náročné a zároveň si vyžaduje sledovanie dlhšieho časového
horizontu hospodárenia dlžníka.

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3 hlasy
0 hlas
0 hlasov

Správca skonštatoval, že návrh bol schválený.
Veriteľský výbor prijal UZNESENIE č. 2:
Veriteľský výbor schvaľuje predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60
dní.

3. Záver.
V závere správca poďakoval za účasť.
Zápisnica skončená o 11:45 hod.

V Nitre dňa: 16.01.2017

K001595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Vojtech Švanda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L.Sáru 2348/4, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 480 980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 9K/22/2008
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/22/2008
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie správcu o opakovanej dobrovoľnej dražbe podľa § 92 ods.1 písm.b/ zák.č. 7/2005 Z.z. v plat.znení s
použitím ust. zák.č. 527/2002 Z.z. v plat.znení a v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov Slovenská
konsolidačná a.s. zo dňa 11.10.2016.

Oznámenie o dražbe číslo
A. Označenie dražobníka

DD 1/2016-dr.
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Obchodné meno/meno a
Dražobná a licitačná, s.r.o.
priezvisko
II. Sídlo/bydlisko
a)
Názov
ulice/verejného
Rázusova
priestranstva
b) Orientačné/súpisné číslo
111/19
c) Názov obce
Vranov nad Topľou
d) PSČ
093 01
e) Štát
SR
III. Zapísaný
V Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v odd.Sro, vložka č.24294/P
IV. IČO/ dátum narodenia
46124632
B. Označenie navrhovateľa
Obchodné meno/meno a
1. I.
JUDr. Viera Dobrovolská, správca úpadcu Ing. Vojtech Švanda, L. Sáru 2348/4, 35 480 980
priezvisko
II. Sídlo/bydlisko
a)
Názov
ulice/verejného
J. Kalinčiaka
priestranstva
b) Orientačné/súpisné číslo
6
c) Názov obce
Michalovce
d) PSČ
071 01
e) Štát
SR
V zozname advokátov SAK č.0987,
III. Zapísaný
V zozname správcov MS SR reg.č. 0135
IV. IČO/ dátum narodenia
31310095
C. Miesto konania dražby
V sídle dražobníka, Rázusova 111/19, Vranov nad Topľou
D. Dátum konania dražby
10. 01. 2017
Začiatok o 13,00 hod.
Začiatok prezentácie účastníkov dražby je 30 minút pred začiatkom dražby.
Účastníkom dražby je osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostaví s cieľom urobiť podanie a spĺňa
podmienky ustanovené podľa § 5 zákona č. 527/2002 Z.z.. Účastníci dražby predložia dražobnikovi pred
začatím dražby:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky
Čas konania dražby
b) platný doklad totožnosti (OP, CP)
c) ak ide o PO úradný výpis Obchodného registra, nie starší ako 7 dní
E. a
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným
podpisom zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať
Organizačné pokyny
v mene zastúpeného na dražbe, nie staršie ako 7 dní
e) číslo bankového účtu pre prípad neúspešnosti v dražbe
f) správcovi nie sú známe žiadne osoby, ktoré by mali k predmetu dražby zákonné predkupné právo na
dražbe ako dražitelia
Po uzavretí registrácie sa záujemca nemôže zúčastniť dražby ako dražiteľ, ak v určenej lehote
nezložil zábezpeku alebo nebol včas zaregistrovaný.
Dražba sa koná dovtedy, kým dražitelia podávajú vyššie podania ako bolo predchádzajúce.
F. Kolo dražby
Tretie (2. opakovaná)
G. Predmet dražby
Pozemok v kat. území Trebišov, na parc. č. 907/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 704 m2, zapísané na LV č.3041 OU Trebišov,
katastrálny odbor Trebišov v spoluvlastníckom podiele pod B/9 – 8/24, B/14- 4/24 a Dom s príslušenstvom postavený na parcele č.907/3, súp.
č. 869 zapísaný na LV č.3041 Okresného úradu Trebišov, odbor katastrálny v podiele B9/ - 8/24 a B/14 - 4/24.
I.

H. Opis predmetu dražby
Bytové a nebytové budovy :
Rodinný dom s.č.869 na p.č.907/3 na ulici Paričovská v Trebišove – samostatne stojací dvojpodlažný rodinný dom osadený v zástavbe
rodinných domov s dvomi obytnými nadzemnými podlažiami v meste Trebišov, na ulici Paričovskej. Dom je napojený na verejný rozvod
elektriny - zemnou trasou, zemný plyn z verejného rozvodu, kanalizácia do verejnej kanalizácie a voda je privedená z verejného rozvodu.
Rodinný dom sa používa od r. 1983, čomu zodpovedá aj jeho technický stav.
1.Nadzemné podlažie: obývacia izba, kúpeľňa + WC, predsieň, kuchyňa, chodba, garáž, špajza, bočný vchod.
2.Nadzemné podlažie: schodisko, spálňa, 3x detská izba, kúpeľňa a, chodba, obývacia izba.
Základy- betónové s vodorovnou hydroizoláciou,
Zvislé a nosné konštrukcie – murivo I. a II. NP z tvárnic a tehál hrúbky do 30 cm,
Vodorovné nosné konštrukcie- stropy nad I. a II. NP sú monolitické, schody betónové s povrchovou úpravou PVC,
Strecha- krov drevený pultový, krytina pozinkovaný plech na latách, klampiarske konštrukcie – žľaby a zvody prevedené pozinkované,
Úprava vonkajších povrchov - omietky zdrsnené, brizolitové, sokeľ obložený kabrincami z 3 strán,
Vnútorná úprava povrchov – vápenné hladké, stropy zo všetkých strán omietnuté,
Okná – drevené dvojité, vonkajšie vchodové dvere hliníkové, dvere vnútorné biele hladké,
Vnútorné inštalácie – rozvod vody studenej a teplej, ohrev vody v elektrickom bojleri, elektro 380V a 220V, vykurovanie ústredné na plyn,
kanalizácia z kuchyne, kúpeľne, WC do verejnej kanalizácie, vodovod z verejného vodovodu.
Príslušenstvo:
Drobná stavba – hospodárska budova za rodinným domom na p.č.907/3. Samostatný objekt osadený za rodinným domom s jedným
nadzemným podlažím s podlahovou plochou 19,60 m2. Slúži ako vedľajšia stavba k prevádzke rodinného domu. Opis:1. nadzemné podlažie sklad záhradného náradia, letná kuchyňa, sklad.
Plot od cesty: plotové oceľové vráta s drôtenou výplňou 1 ks a oceľové vrátka s drôtenou výplňou-1 ks, betónový základ, betónový sokeľ, výplň
murovaná z bielej tehly, dĺžka 11,10 m, vek 32 rokov, životnosť 50 rokov.
Plot v záhrade – bet. základ okolo stĺpikov, plot z pozinkovaného pletiva postavený v roku 1983,
dĺžka 23 m.
Pozemok na p.č. 907/3, zastavaná plocha, pod a okolo rodinného domu o výmere 704 m2
Spoluvlastníci : 1./Maruniak Matúš............3/24
2./Maruniak Lukáš.............3/24
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2./Maruniak Lukáš.............3/24
3./Maruniak Jakub.............3/24
4./Maruniaková Veronika..3/24, neprejavili záujem využiť zákonné predkupné právo.
Na nehnuteľnosti nie je evidovaná ťarcha na liste vlastníctva č.3041.
CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby
I.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené
Na nehnuteľnosti nie je evidovaná ťarcha na liste vlastníctva č.3041.
J.
K.
L.
M.
N.

O.

Odhad
dražby

ceny

predmetu

Cena za celok určená v znaleckom posudku č.219/2015 Ing. Ondreja Ostrožoviča, znalca v odbore
stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti, A. Dubčeka 356/11, 075 01 Trebišov
zo dňa 27.12.2015 je 60.700,00 €.
18 210,00 €; slovom: osemnásťtisícdvestodesať €

Najnižšie podanie
Výška ceny dosiahnutá
18 210,00 €; slovom: osemnásťtisícdvestodesať €
vydražením
Vydražiteľ
Dušan Kudzia, rod. Kudzia, nar. 21.04.1987, Holčíkovce 128, PSČ 09405
Označenie licitátora
I. Obchodné meno/meno
JUDr. Peter Rychnavský
a priezvisko
II. Sídlo/bydlisko
Rázusova
III. Orientačné/súpisné číslo 111/19
IV. Názov obce
Vranov nad Topľou
V. Štát
SR
VI. IČO/dátum narodenia
10.10.1951
Overujúci notár
JUDr. Štefan Štefanko
Sídlo Notárskeho úradu
Štúrova 129
Obec
Vranov nad Topľou

K001596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Macáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondavská 448/3, 040 11 Košice - Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 173 696
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/69/2015 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/69/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26K/69/2015, zo dňa 15. januára 2016 (ďalej len „Uznesenie“), som
bol ustanovený za správcu majetku úpadcu Kataríny Macákovej, miestom podnikania Ondavská 448/3, 040 11
Košice, IČO: 47 173 696 (ďalej len „úpadca“), pričom súd rozhodol o návrhu na vyhlásenie konkurzu tak, že vyhlásil
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku dňa 14. januára 2016 v čiastke
OV 8/2016.
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 nasledovné súpisové zložky majetku:
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
V mysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. - zrážka zo mzdy alebo z iných príjmov úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnutá
exekúciou
za obdobie

február 2016

277,39 €

za obdobie

marec 2016

277,39 €

za obdobie

apríl 2016

137,39 €

za obdobie

máj 2016

67,39 €

za obdobie

november 2016

268,08 €

za obdobie

december 2016

520,96 €
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V Košiciach, dňa 18. januára 2017
JUDr. Milan Okajček, správca

K001597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Sedláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava- Vyšná Šuňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2015S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Dňa 09.12.2016 sa konala druhá opakovaná dobrovoľná dražba, predmetom ktorej boli nehnuteľnosti zapísané na:
LV č. 131 a 1935, k.ú.: Vyšná Šuňava, obec: Šuňava, okres: Poprad, SR zapísané v súpise oddelenej podstaty zverejnenia v Obchodnom vestníku č.: 219/2015 zo dňa 13.11.2015, č. zverejnenia: K024743 a Obchodnom
vestníku č. 22/2016 zo dňa 03.02.2016, č. zverejnenia: K002284 v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde
Prešov pod sp. zn. 1K/55/2015 úpadcu: Mária Sedláková, nar. 08.08.1981, bytom Poľnohospodárska 312, 059 39
Šuňava – Vyšná Šuňava.
Vydražiteľom bola obchodná spoločnosť MARESA s.r.o. so sídlom Sobotské námestie 39, 058 01 Poprad, IČO:
45000085, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, Vl. č.: 22219/P, v menej ktorej koná
konateľ Juraj Reľovský, ktorá vydražila vyššie uvedené nehnuteľností za sumu 49.000,- Eur.
Keďže vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením neuhradil v lehote do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet
vedený na účely konkurzného konania, druhá opakovaná dobrovoľná dražba je neúspešná a dražobná
zábezpeka vo výške 3.300,- Eur prepadla v prospech konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K001598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Sedláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava- Vyšná Šuňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2015S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O TRETEJ OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE
(primerane podľa § 17 a § 22 zákona č. 527/2002 Z.z.)

JUDr. Jana Čepčeková, správca S1308, so sídlom Námestie slobody 2, 066 01 Humenné v konkurznej veci
úpadcu: Mária Sedláková, nar. 08.08.1981, bytom Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava – Vyšná Šuňava vedenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úpadcu: Mária Sedláková, nar. 08.08.1981, bytom Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava – Vyšná Šuňava vedenej
na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 1K/55/2015 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu, a to
zabezpečeného veriteľa: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 a v
súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) a § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení s primeraným použitím
ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Z.z o notároch a
notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov vyhlasuje konanie tretej opakovanej
dobrovoľnej dražby zverejnením tohto oznámenia o dražbe:

A. Označenie dražobníka:
JUDr. Jana Čepčeková, správca S1308, so sídlom Námestie slobody 2, 066 01 Humenné – správca úpadcu: Mária
Sedláková, nar. 08.08.1981, bytom Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava – Vyšná Šuňava

B. Označenie navrhovateľa dražby:
JUDr. Jana Čepčeková, správca S1308, so sídlom Námestie slobody 2, 066 01 Humenné – správca úpadcu: Mária
Sedláková, nar. 08.08.1981, bytom Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava – Vyšná Šuňava

C. Miesto konania dražby: Notársky úrad – JUDr. Mária Forinová,
Štefánikova 18, 066 01 Humenné, SR

D. Dátum konania dražby: 10.02.2017

E. Čas otvorenia dražby: 10.30 hod.

F. Kolo dražby: tretia opakovaná dražba

G. Predmet dražby:
Predmetom tretej opakovanej dobrovoľnej dražby sú súpisové zložky oddelenej podstaty zapísané v súpise
oddelenej podstaty - zverejnenia v Obchodnom vestníku č.: 219/2015 zo dňa 13.11.2015, č. zverejnenia: K024743
a Obchodnom vestníku č. 22/2016 zo dňa 03.02.2016, č. zverejnenia: K002284:
I./ Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 131, k.ú.: Vyšná Šuňava, obec: Šuňava, okres: Poprad, SR vo vlastníctve
úpadcu, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1:
Stavby: - súpisné č. 312, postavená na parcele CKN č. 211/2, druh stavby: rodinný dom
- bez súpis. č., postavená na parcele CKN č. 211/3, druh stavby: hospodárska budova
-

bez

súpis.

č.,

postavená

na

parcele

CKN

č.

211/4,

druh

stavby:

hospodárska

budova

Parcely CKN - parc. č.: 211/1, o výmere: 390 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a
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Nádvoria
- parc. č.: 211/2, o výmere: 117 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a
Nádvoria
- parc. č.: 211/3, o výmere: 61 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a
Nádvoria
- parc. č.: 211/4, o výmere: 67 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a
Nádvoria
II./ Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1935, k.ú.: Vyšná Šuňava, obec: Šuňava, okres: Poprad, SR vo vlastníctve
tretej osoby: Mária Sedláková, rod. Omastová, nar. 10.05.1945, bytom Poľnohospodárska 312/1, Šuňava,
spoluvlastnícky podiel tretej osoby: 1/1:
Parcela CKN: - parc. č.: 212, o výmere: 553 m2, druh pozemku: Záhrady
(ďalej len „predmet dražby“).

H. Opis predmetu dražby:
Rodinný dom č.s. 312 je samostatne stojací rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami, čiastočne
podpivničený postavený na parc. 211/2 v obci Šuňava v okrese Poprad. Rodinný dom je osadený na mierne
svahovitom teréne a je situovaný v tesnej blízkosti miestnej komunikácie - Poľnohospodárskej ulice vedúcej k
miestnej poľnohospodárskej farme, v uličnej zástavbe rodinných domov a iných stavieb štandardného
konštrukčného vyhotovenia, v lokalite vhodnej a určenej svojím charakterom predovšetkým na bývanie. Dom je
podľa potvrdenia obce užívaný od roku 1970. V danej časti obce je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Rodinný dom má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. Dispozičné riešenie
podlaží je v súlade s nákresom, ktorý tvorí prílohu znaleckého posudku.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA:
- Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP, 2. NP - murované z tehál
(plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a
keramické; 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - 1. PP - cementový poter; 1. NP - mäkké drevo s podstupnicami
- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP – plechové
pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody,
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pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody,
komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené;
vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP -WC min. do výšky 1
m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. NP, 2. NP – dvojité drevené s
doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením; okenice a vonkajšie rolety - 1. NP, 2. NP - plastové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - palubovky, dosky, xylolit; 2. NP podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP,
2. NP - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - 1. NP, 2. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka
(štvorhoráková); 1. NP - sporák na tuhé palivo; 1. NP, 2. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP, 2.
NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky); 2. NP - odsávač pár
- Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP
- pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 2. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a
vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; 1. NP - kotol
ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla; 1. NP - lokálne elektrické konvertory; 1. NP - lokálne - naftové a stáložiarne kachle
- Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej
vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP, 2. NP - svetelná; 1. NP svetelná, motorická; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením
- Konštrukcie naviac - 1. NP - drevený obklad chodby; 2. NP - drevený obklad chodby;

POPIS PODLAŽÍ:
1. Podzemné podlažie
Dispozícia podlažia je zrejmá z priloženého pôdorysu, suterén má jednu pivnicu slúžiacu ako
kotolňa s kotlom na tuhé palivá a ako sklad paliva.
1. Nadzemné podlažie
Dispozícia podlažia je zrejmá z priloženého pôdorysu, I.NP má predsieň, chodbu, kuchyňu, špajzu, dve izby,
kúpeľňu a WC.
Prístavba z roku 1975
Prístavba k domu má jednoduchú verandu pri zadnom vchode.
2. Nadzemné podlažie
Dispozícia podlažia je zrejmá z priloženého pôdorysu, II.NP má schodisko, chodbu, kuchyňu a tri izby.
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PRÍSLUŠENSTVO:
Drobná stavba: Hospodárska budova - sklad s pultovou strechou
Hospodárska budova - sklad s pultovou strechou na časti parcely č. 211/3, jednoduchá drevená kostra obitá
doskami s pultovou strechou, krytina AZC vlnité dosky, bez vybavenia, postavená bola v r. 1975, bez údržby.
Technické riešenie:
- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
- Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité; s dreveným plášťom
- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - azbestocementové vlnovky
- Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou
- Výplne otvorov - dvere - drevené zvlakové
- Podlahy - hrubé betónové

Drobná stavba: Hospodárska budova so sedlovou strechou na parc. 211/3
Hospodárska budova so sedlovou strechou na časti parcely č. 211/3, jednoduchá drevená kostra obitá doskami so
sedlovou strechou, krytina na časti pálená, na časti plechová, bez
vybavenia, postavená bola v r. 1970, bez údržby.
Technické riešenie:
- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
- Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité; s dreveným plášťom
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu
- Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové a
plechové
- Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou
- Výplne otvorov - dvere - drevené zvlakové
- Podlahy - hrubé betónové
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky
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Drobná stavba: Hospodárska budova so sedlovou strechou na parc. 211/4
Hospodárska budova - stodola na parcele č. 211/4 so sedlovou strechou, jednoduchá
drevená kostra obitá doskami so sedlovou strechou, krytina plechová, bez vybavenia, postavená bola v r. 1970,
prístavba v r. 1975, bez údržby.
Technické riešenie:
- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
- Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité; s dreveným plášťom
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu
- Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná
- Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou
- Výplne otvorov - dvere - drevené zvlakové
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky

Ch. Opis stavu predmetu dražby:
Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby. Dom má čiastočne zanedbanú údržbu, nebola na
ňom prevedená výmena prvkov krátkodobej životnosti, v r. 2000 mal zavedené ústredné kúrenie s kotlom na tuhé
palivá v suteréne a s elektrokotlom na I.NP. Ostatné konštrukcie na dome sú pôvodné.

I. Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:
LV č. 131, k.ú.: Vyšná Šuňava, obec: Šuňava, okres: Poprad, SR
ČASŤ „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
Sedláková Mária r. Sedláková, Poľnohospodárska 312/1, Šuňava PSČ 059 39, SR
nar. 08.08.1981
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Poznámka:
Exekútorský úrad Poprad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka Poznamenáva sa upovedomenie o začatí a spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex-57/14 zo dňa
12.6.2014 podľa P-1039/14.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 – Poznamenáva sa oznámenie o
vykonaní dobrovoľnej dražby zo dňa 28.1.2015 podľa P-49/15.
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Okresný súd Prešov - Poznamenáva sa uznesenie 1K/55/2015-41 zo dňa 14.9.2015 – návrh na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka podľa P-501/15.

Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618 - Poznamenáva sa oznámenie o dobrovoľnej
dražbe DD PSO093/16 zo dňa 17.5.2016 podľa P-238/2016.

Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618 - Poznamenáva sa oznámenie o opakovanej
dobrovoľnej dražbe DD PSO093/16 zo dňa 11.7.2016 podľa P-360/2016.

Správcovská kancelária, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, JUDr. Jana Čepčeková, S1308 - Poznamenáva sa
oznámenie o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe zo dňa 08.11.2016 podľa P-541/2016.

ČASŤ „C“: ŤARCHY:
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31335004 - Zmluva o zriadení záložného
práva na nehnuteľný majetok a Mandátna zmluva podľa V 2730/12, vklad povolený dňa 18.7.2012.

Exekútorský úrad Poprad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti Ex-57/14 zo dňa 10.7.2014 podľa
P-1229/14, Z-3227/14.

LV č. 1935, k.ú.: Vyšná Šuňava, obec: Šuňava, okres: Poprad, SR
ČASŤ „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
Sedláková Mária r. Omastová, Poľnohospodárska 312/1, Šuňava PSČ 059 39, SR,
nar. 10.05.1945
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Poznámka:
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 -Poznamenáva sa oznámenie o
vykonaní dobrovoľnej dražby zo dňa 28.1.2015 podľa P-49/15 (na parc. KN-C č. 212).

Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618 - Poznamenáva sa oznámenie o dobrovoľnej
dražbe DD PSO093/16 zo dňa 17.5.2016 podľa P-238/2016 (na
parc. KN-C č. 212) - číslo zmeny - 472/16

Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618 - Poznamenáva sa oznámenie o opakovanej
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Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618 - Poznamenáva sa oznámenie o opakovanej
dobrovoľnej dražbe DD PSO093/16 zo dňa 11.7.2016 podľa P-360/2016 - číslo zmeny - 504/16.

Správcovská kancelária, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, JUDr. Jana Čepčeková, S1308 - Poznamenáva sa
oznámenie o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe zo dňa 08.11.2016 podľa P-541/2016 - číslo zmeny - 553/16.

ČASŤ „C“: ŤARCHY:
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31335004 - Zmluva o zriadení záložného
práva na nehnuteľný majetok a Mandátna zmluva podľa V 2730/12, vklad povolený dňa 18.7.2012 ( pozemok CKN
p.č.212 ).
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Znalecký posudok:
Znalecký posudok č. 25/2016, vypracovaný znalcom: Ing. Miroslav Vaško, Čsl. armády 2355/28, 075 01 Trebišov,
evidenčné číslo znalca: 913731, dátum vyhotovenia: 07.03.2016,
všeobecná hodnota predmetu dražby: 55.000,00 EUR,
slovom: päťdesiatpäťtisíc EUR.

K. Najnižšie podanie: 27.500,00 EUR

L. Minimálne prihodenie: 300,00 EUR

M. Dražobná zábezpeka:
a) výška: 2.750,00 EUR

b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi dražobnú zábezpeku:
- bezhotovostným prevodom alebo vkladom v hotovosti do 24 hodín pred otvorením dražby pripísaním finančných
prostriedkov na účet vedený na účely konkurzného konania v: ČSOB, a.s., IBAN: SK89 7500 0000 0040 2232 0142
v mene: EUR, VS: 1552015,
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
- originálom dokladu preukazujúcim vklad – prevod dražobnej zábezpeky na účet vedený na účely konkurzného
konania vykonaný tak, aby zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte do 24 hodín pred otvorením dražby.
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d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí 24 hodín pred otvorením dražby.

e) spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník do 5 dní od skončenia dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú
dražobnú zábezpeku.

N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť. Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením do 15 dní od skončenia dražby vložením alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet vedený na
účely konkurzného konania v: ČSOB, a.s., IBAN: SK89 7500 0000 0040 2232 0142, pričom v prípade jej
neuhradenia v stanovenom termíne zložená dražobná zábezpeka v celom rozsahu prepadá v prospech konkurznej
podstaty. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka v zmysle § 26 ods. 3 a 5 zák. č. 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách, započíta do ceny dosiahnutej vydražením. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné
zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

O. Účastník dražby:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €. Upozorňujem
všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

P. Dátum a čas obhliadok predmetu dražby: 1. 02.02.2017 v čase od 17.00 – 17.30 hod.
2. 03.02.2017 v čase od 09.00 – 09.30 hod.
Miesto obhliadky: pred premetom dražby – ul. Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava – Vyšná Šuňava.
Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej
deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky a predmetu dražby na tel. č.: 0915 954 474.

R. Nadobudnutie vlastníckeho práva:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej
vydražením v stanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho
vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

S. Podmienky odovzdania predmetu dražby:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník predmet dražby
v stave ako bol vydražený a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom
dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne
potvrdí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na
základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných
prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne
zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú
aj tejto osobe.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo
dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním
predmetu dražby.

T. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
- ods. 2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým
bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti
dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu
dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť
dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka / § 23 /
- ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa ods. 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania.
- ods. 4) Účastníkom súdneho konania o neplatnosti dražby podľa ods. 2 tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ods. 2
- ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
- ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskorené začatie dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

U. Notár, ktorý bude priebeh dražby osvedčovať notárskou zápisnicou:
JUDr. Mária Forinová, notárka, so sídlom: Štefánikova 18, 066 01 Humenné, SR

V Humennom, dňa 16.01.2017

Za dražobníka a navrhovateľa dražby: JUDr. Jana Čepčeková, správca S1308
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K001599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Ďatková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konská 599, 013 13 Konská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2016 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/1/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

4. Súpisová zložka – hnuteľná vec
Popis Kozmetické hydraulické lehátko
Súpisová hodnota a mena: 200,-eur

5. Súpisová zložka – hnuteľná vec
Popis: Kozmetický stolík
Súpisová hodnota a mena: 150,-eur

6. Súpisová zložka – hnuteľná vec
Popis :Registračná pokladnica
Súpisová hodnota a mena: 200,-eur

7. Súpisová zložka- Iná majetková hodnota
Popis: Nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 663,88 €

K001600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj BUČKO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Raškovce 54, 076 75 Veľké Raškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 506 499
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/25/2016 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/25/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie: Štúrova 22, 040 01 Košice, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Juraj
BUČKO,
nar.:
10.01.1963,
IČO:
41506499,
076
75
Veľké
Raškovce
54,
týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky
prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľov:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, celková
prihlásená suma prihlásených pohľadávok: 60,50 eur;
Číslo pohľadávky v zoznamne pohľadávok: 1/VV; suma: 7,91 eur
Číslo pohľadávky v zoznamne pohľadávok: 2/VV; suma: 1,57 eur
Číslo pohľadávky v zoznamne pohľadávok: 3/VV; suma: 51,02 eur

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767, celková prihlásená suma prihlásených
pohľadávok: 59,99 eur
Číslo pohľadávky v zoznamne pohľadávok: 1/VE; suma: 49,28 eur
Číslo pohľadávky v zoznamne pohľadávok: 2/VE; suma: 5,00 eur
Číslo pohľadávky v zoznamne pohľadávok: 3/VE; suma: 5,71 eur

V Košiciach, dňa 18.01.2017

K001601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Dobeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrocká 5052/42, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/52/2005 S63
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/52/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o prihlásení pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty – 1
JUDr. Jozefa Dudovičová, správca konkurznej podstaty úpadcu – Ivan Dobeš, nar. 24.01.1961, bytom Bodrocká
5052/42, 821 07 Bratislava v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 poslednej vety ZKR oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že dňa 19.01.2017, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu
veriteľom PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom: Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 doručená
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, a to pohľadávka s poradovým číslom 3 v celkovej sume 1.766,88
Eur a pohľadávka s poradovým číslom 4 v celkovej sume 648,96 Eur. Predmetné pohľadávky boli v prihlásenom
rozsahu zapísané do Zoznamu pohľadávok dňa 19.01.2017.
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Tieto prihlásené pohľadávky je možné v zmysle § 32 ods. 3 písm. b) ZKR poprieť v lehote 30 dní od zverejnenia
tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
JUDr. Jozefa Dudovičová, správca

K001602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Pinkavová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Gorazda 3002/1, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1982
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/39/2015 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/39/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zástupca veriteľov, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., ako príslušný orgán, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu v nadväznosti na žiadosť správcu zo dňa 29.12.2016 o schválenie rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov úpadcu: Katarína Pinkavová, nar. 15.01.1982, bytom Sv. Gorazda 3002/1, 905 01 Senica, Slovenská
republika oznamuje, že správcom predložený návrh rozvrhu výťažku dňa 18.01.2017 schválil. Návrh rozvrhu
výťažku pre nezabezpečených veriteľov bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 2/2017 dňa 03.01.2017.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Zástupca veriteľov

K001603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO - KUSTRA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 116 681
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/5/2016.S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/5/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z konania 2. Zasadnutia Veriteľského výboru dlžníka:
AGRO-KUSTRA, spol. s r.o., Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica, IČO:34 116 681
spisová značka: 2R/5/2016
miesto konania: Tomášikova 17, Bratislava, zasadačka, 2 poschodie.
dátum konania: 18.01.2017
začiatok zasadnutia: 14:00 hod.
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Prítomní:
1. za dlžníka: Ing. Miroslav Straka - konateľ
2. reštrukturalizačný správca: Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. – JUDr. Tomáš Suchý, komplementár
3. členovia veriteľského výboru:

a. S Slovensko, spol. s r.o., Tomášikova 17, 821 02 Bratislava, IČO: 35 812 419, veriteľ č. 59 s počtom
hlasov 2 916 152
b. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, IČO:
64 948 242, veriteľ č. 73 s počtom hlasov 613 277
c. AGRALL s.r.o., Hlavná 504, Bajč, IČO: 44 874 774, veriteľ č. 3 s počtom hlasov 332 646
Program:
1. Otvorenie
2. Rozprava o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu (ďalej „RP“)
3. Hlasovanie o reštrukturalizačnom pláne podľa ustanovenia § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR)
4. Záver
1. Otvorenie
Schôdzu veriteľského výboru otvoril predseda VV, ktorý privítal prítomných členov veriteľského
výboru, reštrukturalizačného správcu a dlžníka. Predseda VV skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru sa
koná na základe ustanovenia § 144 ods. 1 ZKR a v lehote tu uvedenej. Predkladateľ plánu predložil dňa 09.01.2017
záverečný návrh RP. Predseda VV v zákonnej lehote zvolal zasadnutie veriteľského výboru na rozpravu
o predloženom návrhu RP.
Predseda VV vzhľadom na prítomnosť 3 členov veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný v zmysle ustanovenia § 128 ods. 2 ZKR. Zároveň prítomných informoval, že podľa ustanovenia §
128 ods. 2 ZKR každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy
členov veriteľského výboru prepočítajú podľa sumy ich zistených pohľadávok.
2. Rozprava o predloženom návrhu RP
Predseda VV otvoril rozpravu o predloženom návrhu RP a vyzval prítomných, aby predniesli svoje výhrady
k predloženému návrhu RP.
Veriteľ č. 59 - S Slovensko, spol. s r.o.,
·

súhlasí s predloženým návrhom RP bez výhrad.

Veriteľ č. 73 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
·

veriteľ poukazuje na výhrady k predloženému plánu, žiada o precizovanie výšky úhrad splátok pre
jednotlivých veriteľov. Najmä v prípade veriteľov disponujúcich pohľadávkami z ručenia dlžníka za záväzky
tretích osôb, nie je z plánu jasné v akej výške sa jednotlivé pohľadávky budú započítavať na jednotlivé
pôvodné právne nároky.

Veriteľ č. 3 - AGRALL s.r.o.,
·

súhlasí s predloženým návrhom RP bez výhrad.

3. Hlasovanie o RP
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Členovia veriteľského výboru v rozprave predniesli výhrady k predloženému návrhu RP a tak predseda VV navrhuje
členom výboru určiť predkladateľovi plánu lehotu 15 dní na prepracovanie.
Prítomní členovia veriteľského výboru hlasovali nasledovne :
Za – 3
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Veriteľský výbor prijal nasledujúce uznesenie č. 2:
„Veriteľský výbor dlžníka v zmysle § 144 ods. 1 určuje predkladateľovi plánu lehotu 15 dní na jeho
prepracovanie.“
4. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť a o 15:00
hod zasadnutie ukončil.
V Bratislave dňa 18.01.2017

_________________________________________
Predseda veriteľského výboru
S Slovensko, spol. s r.o.,
Ing. Peter Magdin - prokurista

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
reštrukturalizačný správca
JUDr. Tomáš Suchý - komplementár

Prílohy:
-

prezenčná listina z 2. zasadnutia veriteľského výboru

K001604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Broda František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 14, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2016 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. č.
Typ položky
Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

7.
Iná majetková hodnota
príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
51,17 Eur
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
19.01.2017

Por. č.
Typ položky
Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

8.
Iná majetková hodnota
príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
88,90 Eur
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
19.01.2017

K001605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Walter Barthelmes
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 318/16, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/42/2016 S1633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/42/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o doručení prihlášky pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Peter Vrábel, správca úpadcu Walter Barthelmes, nar. 06.09.1961, bytom Mierová 318/16, 821 05 Bratislava,
týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 8K/42/2016, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal do zoznamu pohľadávok dňa
19.01.2017 pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 3
Veriteľ: OfficeManagement s.r.o., so sídlom: Šustekova 7, 851 04 Bratislava,Slovenská republika
Celková prihlásená suma: 300 €
V zmysle ustanovení § 32 ods. 2, 3 a 7 zák.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.

V Bratislave, dňa 19.01.2017
JUDr. Peter Vrábel, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kučák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valča 571, 038 35 Valča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.7.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/22/2016/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/22/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Michal Brož, správca so sídlom A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, ako správca konkurznej podstaty úpadcu
Jozef Kučák, nar.: 12.7.1968, 038 35 Valča č. 571, zverejňuje týmto v zmysle ustanovenia § 32 odsek 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, bankový účet úpadcu, na ktorý možno
skladať kauciu: SK 80 1100 0000 0029 3615 4532. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
V Ružomberku dňa 19.1.2017
JUDr. Michal Brož, správca

K001607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kučák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valča 571, 038 35 Valča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.7.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/22/2016/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/22/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
P.č. Typ súpisovej zložky majetku Druh súpisovej zložky majetku Hodnota v EUR Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota v EUR
Pohľadávka z účtu v banke
Vklad finančnej hotovosti úpadcu 1700,00
1/1
1700,00

V Ružomberku dňa 19.1.2017
JUDr. Michal Brož, správca

K001608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Blašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 49, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/56/2016-S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/56/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Peter Podolský , správca podstaty úpadcu : Katarína Blašková, nar. 20.09.1966, bytom: Trnavská 49, 902 01
Pezinok, občan SR v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.k. 8K/56/2016, týmto
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v:
VÚB BANKA a.s., IBAN: SK8902000000003160044751.
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.

K001609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENVIRON SERVIS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešovská 540/22, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 456 667
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Ledinská
Sídlo správcu:
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/24/2016 S 1589
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/24/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky 71
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: preplatok ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok
2015 v poisťovni Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Súpisová hodnota majetku: 344,79 Eur

Číslo súpisovej zložky 72
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: preplatok ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok
2015 v poisťovni Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Súpisová hodnota majetku: 1.422,14 Eur

K001610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miháliková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 2138/122, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/20/2015 S621
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/20/2015

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: 24.01.2017

5K/20/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Jozef Kadura, správca dlžníka Katarína Miháliková, nar. 8.5.1984, bytom Bystrická cesta 2138/122, 034
01 Ružomberok, konkurzné konanie vedené Okresným súdom v Žiline, sp.zn.: 5K/20/2015, sp. zn. správcovského
spisu: 5K/20/2015 S621 týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.

·

preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 €

JUDr. Jozef Kadura
správca

K001611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STONTEC, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozačeka 13, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 632 716
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Komorová
Sídlo správcu:
Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K 16/2016 S 668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/ 16/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty spoločnosti STONTEC, s.r.o. Zvolen Kozačeka 13, Zvolen zvoláva za účelom
zvolenia veriteľského výboru opakovanú schôdzu konkurzných veriteľov na 9.2.2017 o 10,00 hod.
Schôdza sa uskutoční v sídle správcu na Kukučínovej ulici č. 20 v Banskej Bystrici (prvé poschodie)
Program
1.Otvorenie
2.
3.
4. Záver

schôdze
Voľba
Informácie

o

stave

:
veriteľského
konkurzného

výboru
konania

Veritelia , ktorí sa zúčastnia opakovanej schôdze veriteľov predložia právnické osoby výpis z obchodného registra ,
splnomocnenie
zúčastniť
sa
schôdzi
a
na
nej
hlasovať
,
JUDr. Daniela Komorová
správkyňa konkurznej podstaty
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K001612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Riečanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 29, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.6.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 37/2015 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 37/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súpisová
hodnota

por.č. popis

3

zrážka z príjmov úpadcu § 48 ZKR - zinkasovaná od VŠZP ktorej súdny exekútor JUDr. Stacho Chladný ako
oprávnenému vyplatil sumu v rozpore so ZKR po zastavení exekúcie

25,94 €

4

príjem od JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor - neoprávnene stiahnutá zrážka z príjmu úpadcu súdnym exekútorom

6,70 €

5

príjem od JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor - neoprávnene stiahnutá zrážka z príjmu úpadcu súdnym exekútorom

1,49 €

6

zrážka z príjmu za obdobie 12/2015 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR

94,97 €

7

zrážka z príjmu za obdobie 1/2016 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR

89,97 €

8

preplatok na dani z príjmu za 2015

212,89 €

9

zrážka z príjmu za obdobie 2/2016 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR

42,13 €

10

zrážka z príjmu za obdobie 3/2016 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR

165,82 €

11

zrážka z príjmu za obdobie 4/2016 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR

70,81 €

12

zrážka z príjmu za obdobie 5/2016 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR

53,64 €

13

zrážka z príjmu za obdobie 6/2016 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR

87,13 €

14

zrážka z príjmu za obdobie 7/2016 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR

173,82 €

15

zrážka z príjmu za obdobie 8/2016 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR

73,80 €

16

zrážka z príjmu za obdobie 9/2016 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR

70,46 €

17

zrážka z príjmu za obdobie 10/2016 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR

73,13 €

18

zrážka z príjmu za obdobie 11/2016 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR

92,64 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Maľcovská Knapová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábska 765/576, 080 01 Prešov-Solivar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.7.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Adrián Fabian
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/42/2016/S1023
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K42/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpisová položka P/1
Nehnuteľný majetok (stavba/byt/nebytový priestor):
Nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor na
Liste vlastníctva č. 3347, okres Prešov, obec Prešov, k. ú. Solivar ako:
a)

Byt - Vchod: Švábska 57, 59; byt. č. 39; poschodie: 8.p; v bytovom dome súp. č. 6765 postavenom na parc.
registra „ C" par.č. 2600/83

b) Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu o veľkosti
75/3071-in k celku
c) Spoluvlastnícky podiel na pozemku; parc. registra „ C" par.č. 2600/83 – zastavené plochy a nádvoria
o výmere 496 m2; o veľkosti 75/3071-in k celku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: ½-ica
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65.000,-Eur

Zabezpečený veriteľ:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IČO: 00 151 653

Druh zabezpečenia :

Záložné právo

Zabezpečená suma:

44.485,03 Eur

Deň vzniku:

7.4.2011

Poradie:

Prvé v poradí, Vklad záložného práva bol povolený pod V 1267/2011 zo dňa 7.4.2011

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva zo dňa 11.03.2011 (ďalej len „Záložná
zmluva"). Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V 1267/11, vklad povolený dňa
07.04.2011 Správou katastra Prešov.

Zabezpečený veriteľ:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IČO: 00 151 653

Druh zabezpečenia :

Záložné právo
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Zabezpečená suma:

21.469,77 Eur

Deň vzniku:

8.4.2013

Poradie:

Druhé v poradí, Vklad záložného práva bol povolený pod V 1488/13 zo dňa 8.4.2013

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva zo dňa 20.03.2013 (ďalej len „Záložná
zmluva"). Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V 1488/13, vklad povolený dňa
08.04.2013 Správou katastra Prešov.

Zabezpečený veriteľ:

Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 01 Prešov, IČO: 00 173 665

Druh zabezpečenia :

Záložné právo

Zabezpečená suma:

5.147,64 Eur

Poradie:

Tretie v poradí

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:
Záložné právo na základe § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

K001614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Gabriela Danková, rod. Rezníková, Sopková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Mladosť 15, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/51/2016 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/51/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1.
Súpisová zložka majetku: peňažné prostriedky úpadcu
Súpisová hodnota: 1 700 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 19.12.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

2.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu 12/2016
Súpisová hodnota: 466,69 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 3.1.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K001615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Maľcovská Knapová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábska 6765/57, 080 01 Prešov-Solivar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.7.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Adrián Fabian
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/42/2016/S1023
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/42/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová položka P/2
Hnuteľná vec:
Osobné motorové vozidlo
YV1VW14K23F9878631

zn.

VOLVO

V40

1,8;

EČ:

PO-212

EM,

rok

výroby:

2.12.2002,

VIN:

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: ½-ica
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500,-Eur

K001616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Hompora H&M Strešný systém
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 1500/5, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 517 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2016 - S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
JUDr. Vlasta Suchanová, ako správca úpadcu Hompora Július, nar. 13.9.1979, Dunajská 1500/5, Kolárovo,
fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Hompora Július H&M Strešný systém, s miestom
podnikania Dunajská 1500/5, Kolárovo, IČO: 37 517 309 a ako dražobník oprávnený k výkonu dražby v zmysle §
92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za primeraného použitia zákona č. 527/2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách podľa § 92 ods. 1 písm. d), § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. a záväzného pokynu
zástupcu veriteľov vyhlasuje 1. kolo dražby majetku úpadcu, uvedeného v súpise oddelenej podstaty, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č.125/2016 dňa 29.6.2016 a zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe:
Označenie dražobníka:
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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JUDr. Vlasta Suchanová, ako správca úpadcu BHompora Július, nar. 13.9.1979, Dunajská 1500/5, Kolárovo,
fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Hompora Július H&M Strešný systém, s miestom
podnikania Dunajská 1500/5, Kolárovo, IČO: 37 517 309, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S12
Miesto konania dražby: sídlo správcu Podzámska ul. 32, Nové Zámky, I. poschodie
Dátum konania dražby: 14.2.2017
Čas konania dražby: 13,00 hod.
Predmet dražby:
Nehntueľnosť zapísaná na LV č. 784 pre okres Šaľa, k.ú. Vlčany, evidované na katastrálnej mape ako parcely registra "C" ako
- parc. č. 8531/2 záhrady o výmere 1052 m2
- parc. č. 8531/3 zast. pl. a nádvoria o výmere 924 a rodinný dom č. súp. 1197
- parc. č. 8532/6 vodné plochy o výmere 244 m2
vo výlučnom vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 v celku

Predmet dražby sa predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.
Všeobecná hodnota predmetu dražby bola určená znaleckým posudkom znalca vo výške 77 500,- €
Najnižšie podanie: 77 500,- €
Minimálne prihodenie: 1000,- €
Dražobná zábezpeka: 20% najnižšieho podania, teda 15 500,-€
Zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť uhradená t.j. pripísaná na účet uvedený správcom,
najneskôr 48 hodín do začiatku dražby, pričom doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky účastník predloží pri zápise
do dražby. Dražobná zábezpeka sa skladá na účet vedený v UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Nové Zámky,
číslo účtu: 1262097003/1111, IBAN: SK10 1111 0000 0012 6209 7003, BIC:UNCRSKBX, do poznámky uviesť
meno zložiteľa.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi bude dražobná zábezpeka
vrátená do 5 pracovných dní odo dňa, čo účastník dražby písomne oznámi správcovi číslo účtu, na ktorý má byť
zábezpeka vrátená.
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby sa započíta do ceny dosiahnutej vydražením,
zostávajúcu časť bude vydražiteľ zaviazaný zaplatiť na účet úpadcu do 5 dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby: Obhliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom dohovore termínu
obhliadky so záujemcom, pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnom čísle: 0918/907248, 0915/728722,
alebo 035/6420742.
Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote,
prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi bez zbytočného
odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby
dražobník zašle bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby príslušnému katastrálnemu
odboru a zabezpečí odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi. Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou
zápisnicou notár.
Odovzdanie predmetu dražby bude realizované na náklady vydražiteľa a potvrdené písomným záznamom o
odovzdaní predmetu dražby.
Správca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút pred jej začatím,
z dôvodu zisťovania dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby
môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi – správcovi konkurznej podstaty:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách
c) platný doklad totožnosti
d) ak ide o právnickú osobu, úradný výpis z registra (originál alebo overená fotokópia), kde je zapísaná
a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 5
dní.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K001617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dúbravka Centrum, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 12, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 950 781
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/4/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/4/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

SPISOVÁ ZNAČKA OS BA I
4R/4/2016

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
VO VECI REŠTRUKTURALIZÁCIE DLŽNÍKA
DÚBRAVKA CENTRUM S. R. O.

Miesto konania:
833 12 Bratislava;

priestory konania prvej schôdze veriteľov: Ústav vzdelávania a služieb s.r.o., Bárdošova 33,

Čas konania:

11.01.2017 o 12:30 hod.;

Program:

voľba predsedu veriteľského výboru;

Prítomní:
a. Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa
práva Slovenskej republiky, so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 578/S, v mene
ktorej koná JUDr. Miroslav Duračinský, komplementár (ďalej aj len ako „Správca“);
b. Matejka Friedmannová s.r.o., so sídlom na ulici Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 47 248 998,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 90113/B, v mene
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 90113/B, v mene
ktorej koná JUDr. Ondrej Matejka, konateľ (ďalej aj len ako „Matejka Friedmannová“);
c. ADVOCATIO s.r.o., so sídlom Zálužická 3, 821 01 Bratislava, IČO: 36 762 121, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č: 45394/B, na základe plnomocenstva konajúca
v zastúpení obchodnou spoločnosťou SHM PARTNERS s. r. o., so sídlom na ulici Svätoplukova 28, 821 08
Bratislava, IČO: 47 235 616, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 75983/B, konajúca v zastúpení konateľom JUDr. Dušanom Hrnčiarom, PhD. (ďalej aj len ako
„ADVOCATIO“);
d. MUDr. Michal Liška, r.č. XXXXXX/XXXX, Matejkova11, 841 05 Bratislava a MUDr. Zuzana Lišková, r.č.
XXXXXX/XXXX, Matejkova11, 841 05 Bratislava, na základe plnomocenstva konajúca v zastúpení
obchodnou spoločnosťou Zvara advokáti s. r. o., so sídlom na ulici Nám. SNP 1, 811 06 Bratislava, IČO:46
547 878, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 79531/B,
konajúca v zastúpení Mgr. Peter Zvara (ďalej aj len ako „MUDr. Liška“);

I.

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 12:30 hod. Správca, ktorý potom, ako privítal prítomných veriteľov,
skonštatoval, že nakoľko sú prítomní traja členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor je v zmysle ust. § 38 ods. 2
ZKR v spojení s ust. § 38 ods. 3 ZKR uznášaniaschopný.

II.
Voľba predsedu veriteľského výboru
V súlade s programom zasadnutia veriteľského výboru Správca navrhol za predsedu veriteľského výboru
prítomného člena veriteľského výboru s najvyšším počtom hlasov Matejka Friedmannová.

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu veriteľského výboru:

Člen veriteľského výboru

Hlasovanie:
ZA /
PROTI/
ZDRŽAL SA

Matejka Friedmannová

ZA

ADVOCATIO

ZA

MUDr. Liška

ZA

Na základe výsledkov hlasovania bolo prijaté uznesenie veriteľského výboru:
„Veriteľský výbor volí za predsedu veriteľského výboru veriteľa Matejka Friedmannová.“
Správca na základe výsledkov hlasovania prítomných oboznámil s tým, že ďalšiu činnosť veriteľského výboru bude
riadiť jeho predseda Matejka Friedmannová.
Predseda veriteľského výboru Matejka Friedmannová následne zasadnutie veriteľského výboru o 12:35 hod.
ukončil.

V Bratislave, dňa 13.01.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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_________________________
Matejka Friedmannová s.r.o.
JUDr. Ondrej Matejka
konateľ a advokát

K001618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunajškrob Starch, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 74, 936 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 958 511
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/2/2016 s281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/2/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Dunajškrob Starch, a.s., so sídlom Komenského č. 74, 936 01 Štúrovo, IČO:
35 958 511, č.k.: 27K/2/2016, v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa Ministerstvo hospodárstva
SR zo dňa 04.11.2016, so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa Privatbanka, a.s. zo dňa 11.11.2016 a so
záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 11.11.2016, vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 písm. d/ Zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii:
II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Dolný Ohaj a hnuteľných vecí, kde tieto sa speňažujú ako podnik.
Majetok úpadcu bol zapísaný do oddelenej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV
98/2016 zo dňa 23.05.2016:
NEHNUTEĽNOSTI
nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 2570, obec Dolný Ohaj, k.ú. Dolný Ohaj, okres
Nové Zámky ako
·
·
·
·
·

Parcela registra „C“ číslo 364/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m2
Parcela registra „C“ číslo 364/32 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2
Parcela registra „C“ číslo 364/33 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 113 m2
Parcela registra „C“ číslo 364/34 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 228 m2
Parcela registra „C“ číslo 364/45 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 396 m2

Súpisová hodnota predstavuje sumu 9 693,75 EUR.

nehnuteľnosti (stavby) vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 2570, obec Dolný Ohaj, k.ú. Dolný Ohaj,
okres Nové Zámky ako
·
·
·
·

Škrobáreň postavená na parcele registra „C“ číslo 364/33
Kotolňa postavená na parcele registra „C“ číslo 364/18
Výpalkové hospodárstvo postavené na parcele registra „C“ číslo 364/32
Liehovar postavený na parcele registra „C“ číslo 364/34
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Liehovar postavený na parcele registra „C“ číslo 364/34
hodnota predstavuje sumu 155 562,95 EUR.

Súpisová

HNUTEĽNÉ VECI
súbor hnuteľných vecí
·

Skladovací systém inv. číslo: 130 118, r.v.: 2014

Súpisová hodnota predstavuje sumu 188 900 EUR.

súbor hnuteľných vecí
·
·
·
·
·

Oceľová nádrž 15m3,
Oceľová nádrž 15m3,
Oceľová nádrž 15m3,
Oceľová nádrž 15m3,
Oceľová nádrž 15m3,

inv. číslo: D636/1, r.v.: 2015
inv. číslo: D636/2, r.v.: 2015
inv. číslo: D636/3, r.v.: 2015
inv. číslo: D636/4, r.v.: 2015
inv. číslo: D636/5, r.v.: 2015

Súpisová hodnota predstavuje sumu 327 000 EUR.

Kúpna cena za predaj podniku je pre II. kolo verejného ponukového konania stanovená na 80 % súpisovej hodnoty
majetku. Celková súpisová hodnota predmetného majetku bola stanovená na sumu: 544 925,36 EUR
Podmienky II. kola verejného ponukového konania:
1. Návrhy sa podávajú osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Ladislav Barát, Školská 3,
949 01 Nitra, v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – konkurz
Dunajškrob Starch, a.s. – neotvárať“ do 17.02.2017 do 15.00 hod.. Včas doručené ponuky na adresu
kancelárie správca označí dátumom doručenia a poradovým číslom. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového
konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie
otvorené nebude správca prihliadať.

2. Obálka musí obsahovať:
·
·
·

·

Označenie, že sa jedná o ponuku na odkúpenie podniku úpadcu v rámci II. kola verejného ponukového
konania,
Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
Doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú fotokópiu výpisu
z obchodného alebo živnostenského alebo iného registra nie staršiu ako 1 mesiac s označením
obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu,
Doklad o zaplatení zábezpeky na kúpnu cenu.

3. Účastník verejného ponukového konania je povinný zložiť na bankový účet, č.ú.: SK42 1100 0000 0029 4602
5742 vedený v Tatrabanke a.s. pobočka Nitra pod variabilným symbolom 2722016 kauciu vo výške 20%
z hodnoty ponuky záujemcu a túto skutočnosť preukázať už v návrhu. Predmetná úhrada sa považuje za kauciu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kaucia sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu najneskôr v poslednom dni určenom
na doručovanie ponúk t.j. 17.02.2017 do 15.00 hod. Kauciu nie je možné zložiť iným spôsobom než ako je
uvedené vyššie.
4.Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých takýchto návrhov od jedného
účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou, kaucie zložené k ostatným návrhom
tohto účastníka prepadnú v prospech konkurznej podstaty.
5.Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie kaucie na účet správcu
v stanovenej lehote. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo
údajov má právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých
najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola doručená správcovi
skôr. V prípade neprimeranosti ponuky má správca právo odmietnuť všetky ponuky.
6.Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať v termíne a v čase dohodnutom so správcom konkurznej
podstaty na tel.č.: 037/6512745, email: akbarat@bog.sk.
7.Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 20.02.2017 o 10.00 hod..
Otváranie obálok s ponukami záujemcov vykoná správca. O otváraní obálok spíše správca zápisnicu.
8.Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 dní od otvárania obálok. Správca zároveň vyzve víťaza verejného
ponukového konania k uzatvoreniu Zmluvy o predaji podniku. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako
úspešný v ponukovom konaní bude kaucia započítaná na úhradu kúpnej ceny a záujemca je povinný uzatvoriť
so správcom Zmluvu o predaji podniku a najneskôr ku dňu jej podpisu uhradiť zvyšok kúpnej ceny; úplná úhrada
kúpnej ceny je podmienkou nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu speňažovania. Zmluva musí byť
uzatvorená najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy správcu na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku.
9.V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom alebo odplatu neuhradí v termíne podľa pokynov správcu, je správca oprávnený osloviť v poradí
ďalšieho záujemcu, ktorého ponuka bola tiež vyhodnotená ako primeraná. V prípade, ak záujemca bude
vyhodnotený ako úspešný odmietne uzavrieť so správcom zmluvu o predaji, resp. neuhradí zvyšok kúpnej ceny
prepadá kaucia v prospech konkurznej podstaty.
10.Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú kauciu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní neboli úspešní. Účastníkov konania, ktorých ponuka by bola vyhodnotená
ako primeraná správca súčasne upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade,
ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom
správcom. Ustanovenia ohľadom prepadnutia kaucie budú platiť primerane aj pre účastníka následne vyzvaného
správcom.
11.Vyhodnotenie II. kola verejného ponukového konania správca zašle na zverejnenie v Obchodnom vestníku
bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania.

v Nitre dňa 19.01.2017
JUDr. Ladislav Barát
správca

K001619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Repel Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostredný Hámor 359, 053 76 Mlynky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
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:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/34/2016 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/34/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ZVEREJNENIE BANKOVÉHO ÚČTU, NA KTORÝ MOŽNO SKLADAŤ KAUCIU
JUDr. František Lukáč, správca podstaty úpadcu: Peter Repel, nar. 11.06.1976, bytom Prostredný Hámor 359, 053
76 Mlynky, oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre účinné
popretie pohľadávky veriteľa. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bankového účtu: SK6509000000005124668389, vedený v Slovenskej Sporiteľni, a.s.
Výška kaucie: 350 €
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. František Lukáč, správca

K001620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EDEN s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 854 847
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/70/2012S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/70/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
A)

Všeobecne o priebehu konkurzu - opis doterajšieho priebehu konkurzu

V právnej veci navrhovateľa – dlžníka EDEN, s.r.o. so sídlom Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 35
854 847 (ďalej len „Úpadca“), o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Úpadcu, bol na základe Uznesenia
Okresného súdu Trenčín v konaní sp. zn.: 28K/70/2012 zo dňa 7.01.2013 (ďalej len „Uznesenie“), ktoré bolo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresného súdu Trenčín v konaní sp. zn.: 28K/70/2012 zo dňa 7.01.2013 (ďalej len „Uznesenie“), ktoré bolo
publikované v Obchodnom Vestníku č. 8/2013 dňa 11.01.2013, vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. Súčasne
som bola ustanovená do funkcie správcu.
V zmysle príslušných ustanovení ZKR správca okamžite začal vykonávať všetky povinnosti stanovené mu zákonom:
-

zverejnil oznam v OV kedy a kde možno nahliadnuť do správcovského spisu,

-

spracoval žiadosť o pripísanie nevyčerpaného preddavku zloženého dlžníkom,

-

podal OS TN I., II., III,.IV., v zákonných lehotách písomnú správu správcu,

dňa 15. apríla 2013 o 13.00 hod. sa konala v sídle správcu 1. schôdza veriteľov, ktorá schôdza
nebola uznášaniaschopná, a teda funkciu príslušného orgánu vykonáva Okresný súd Trenčín
-

predložil v lehote súdu I. a II. konečný zoznam pohľadávok
predložil Aktualizáciu konečného zoznamu pohľadávok dňa 24.06.2015, 15.02.2016, 11.05.2016

V konkurze si prihlásilo riadne prihláškami svoje pohľadávky celkovo -10- veriteľov, z ktorých veriteľov si 1 veriteľ
prihlásil zabezpečenú pohľadávku, na základe čoho bola vytvorená oddelená podstata pre veriteľa:
·

ECO – ENERGIA CONSULTING s.r.o.,
Dolnohorská 2398/66, 949 01 Nitra, IČO 44 816 944, prihláška pohľadávky doručená do kancelárie správcu
osobne dňa 18.02.2013, 1PP, v celkovej výške 2.513.727,06,-€
(Postúpenie pohľadávky z celkovej prihlásenej a zistenej sumy vo výške 100.000,00,-EUR na veriteľa
MARK CONSULTING s.r.o., Haanova 14, 851 04 Bratislava, IČO 45 332 631, Uznesenie Okresného súdu
Trenčín o povolení vstupu obchodnej spoločnosti MARK CONSULTING, s.r.o. do kunkurzného konania ako
novému veriteľovi v časti pohľadávky pôvodného veriteľa ECO-ENERGIA CONSULTING s.r.o. a to
v rozsahu časti pohľadávky vedenej v zozname pohľadávok pod č. 1-EEC-1 postúpenej vo výške
100.000,00,-EUR z celkovej prihlásenej a zistenej sumy 2.513.727,06,-EUR)

Správca v lehote na popretie a zistenie pohľadávky túto podrobne preskúmal a na základe uvedeného správca
prihlásenú pohľadávku veriteľa ECO – ENERGIA CONSULTING s.r.o. poprel čo do poradia a taktiež čo do
zabezpečovacieho práva nasledovne:
„V zmysle ust. § 95 ods. 3 Zo KR ako podriadená pohľadávka uspokojí pohľadávka, ktorá patrí alebo
patrila veriteľovi, ktorý je alebo bol spriaznený s úpadcom. V čase vzniku predmetnej pohľadávky, mal
manžel štatutárneho zástupcu úpadcu Ing. Juraj Mác kvalifikovanú účasť na základnom imaní veriteľa
–spoločnosti ECO-ENERGIA CONSULTING s. r. o., a teda spoločnosť ECO-ENERGIA CONSULTING bola
v čase vzniku prihlásenej pohľadávky z titulu Zmluvy o spolupráci spriaznenou osobou úpadcu podľa § 9
ods. 1 písm. e) ZKR. V zmysle ust. § 9 ods. 2 zák. č. 7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií spriaznenou
osobou fyzickej osoby sa rozumie blízka osoba fyzickej osoby, ako aj právnická osoba, v ktorej má fyzická
alebo blízka osoba fyzickej osoby kvalifikovanú účasť.“
Prihlásená pohľadávka bola taktiež popretá veriteľom SLOV-ENERGIA CONSULTING s.r.o., Mlynské Nivy 43, IČO
36 515 302, Bratislava, popretie vykonané dňa 22.03.2013, správcovi doručené do kancelárie osobne dňa
22.03.2013, čo do poradia a taktiež čo do zabezpečenia zabezpečovacím právom.
B)

Súpis majetku oddelenej podstaty

V súlade s § 73 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) správca zabezpečil zistenie, zaistenie a spísanie majetku patriaceho úpadcovi, pričom zistený
majetok spísal do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol v súdom stanovenej lehote zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 46/2013 dňa 6. marca 2013 a v ďalších následných doplneniach a zmenách:
POZEMOK: 1.
druh: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 140 m2

číslo LV: 861

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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obec: BA – m. č. Staré Mesto

parc. č.: 3539/1

súpisová hodnota: 80,000,-€

názov k.ú.: Staré Mesto

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Bratislava I
POZEMOK: 2.
druh: záhrady

výmera: 168 m2

číslo LV: 861

obec: BA – m. č. Staré Mesto

parc. č.: 3539/2

súpisová hodnota: 60.000,-€

názov k.ú.: Staré Mesto

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Bratislava I
POZEMOK: 3.
druh: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 204 m2

číslo LV: 861

obec: BA – m. č. Staré Mesto

parc. č.: 3539/4

súpisová hodnota: 60.000,-€

názov k.ú.: Staré Mesto

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Bratislava I
STAVBA: 4.
Popis stavby: stavba

výmera: m2

číslo LV: 861

obec: BA – m. č. Staré Mesto

parc. č.: 3539/1

súpisné číslo: 1475

názov k.ú.: Staré Mesto

spoluvlastnícky podiel:

štát: SR

okres: Bratislava I

súpisová hodnota: 900.000,-€

Správca preradil súpisové zložky majetku zo všeobecnej podstaty do podstaty oddelenej, a to súpisové položky
majetku pod poradovým číslom súpisu 1./ - 4./, ktoré preradenie bolo publikované v OV č. 46/2013 dňa 6. marca
2013.
POZEMOK: 1.
druh: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 140 m2

číslo LV: 861

obec: BA – m. č. Staré Mesto

parc. č.: 3539/1

súpisová hodnota: 80,000,-€

názov k.ú.: Staré Mesto

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Bratislava I
Zabezpečený veriteľ: ECO – ENERGIA CONSULTING s.r.o., Dolnohorská Číslo
zabezpečenej
2398/66, Nitra
pohľadávok: EEC - 1
Opis zabezpečovacieho práva: Záložná zmluva zo dňa 02.09.2009

pohľadávky

podľa

zoznamu

Výška zabezpečenej pohľadávky: 2.321.075,00,-€

POZEMOK: 2.
druh: záhrady

výmera: 168 m2

číslo LV: 861

obec: BA – m. č. Staré Mesto

parc. č.: 3539/2

súpisová hodnota: 60.000,-€

názov k.ú.: Staré Mesto

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Bratislava I
Zabezpečený veriteľ: ECO – ENERGIA CONSULTING s.r.o., Dolnohorská Číslo
zabezpečenej
2398/66, Nitra
pohľadávok: EEC - 1
Opis zabezpečovacieho práva: Záložná zmluva zo dňa 02.09.2009

pohľadávky

podľa

Výška zabezpečenej pohľadávky: 2.321.075,00,-€

POZEMOK: 3.
druh: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 204 m2

číslo LV: 861

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obec: BA – m. č. Staré Mesto

parc. č.: 3539/4

súpisová hodnota: 60.000,-€

názov k.ú.: Staré Mesto

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Bratislava I
Zabezpečený veriteľ: ECO – ENERGIA CONSULTING s.r.o., Dolnohorská Číslo
zabezpečenej
2398/66, Nitra
pohľadávok: EEC - 1
Opis zabezpečovacieho práva: Záložná zmluva zo dňa 02.09.2009

pohľadávky

podľa

zoznamu

Výška zabezpečenej pohľadávky: 2.321.075,00,-€

STAVBA: 4.
Popis stavby: stavba

výmera: m2

číslo LV: 861

obec: BA – m. č. Staré Mesto

parc. č.: 3539/1

súpisné číslo: 1475

názov k.ú.: Staré Mesto

spoluvlastnícky podiel:

štát: SR

okres: Bratislava I

súpisová hodnota: 900.000,-€

Zabezpečený veriteľ: ECO – ENERGIA CONSULTING s.r.o., Dolnohorská Číslo
zabezpečenej
2398/66, Nitra
pohľadávok: EEC - 1
Opis zabezpečovacieho práva: Záložná zmluva zo dňa 02.09.2009

pohľadávky

podľa

zoznamu

Výška zabezpečenej pohľadávky: 2.321.075,00,-€

Na základe skutočností, že správcovi konkurznej podstaty boli dňa 27. novembra 2013 doručené do kancelárie
správcu Žaloby o vylúčenie majetku zo súpisu majetku podstát, ktoré boli podané na OS Trenčín dňa 22. novembra
2013 správca pripísal poznámku o spornom zápise k súpisovým zložkám majetku pod por. č. 1./ - 4./, ktoré
zverejnenie bolo publikované v OV č. 235/2013 dňa 5. decembra 2013.
POZEMOK: 1.
druh: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 140 m2

číslo LV: 861

obec: BA – m. č. Staré Mesto

parc. č.: 3539/1

súpisová hodnota: 80,000,-€

názov k.ú.: Staré Mesto

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Bratislava I
Zabezpečený veriteľ: ECO – ENERGIA CONSULTING s.r.o., Dolnohorská Číslo
zabezpečenej
2398/66, Nitra
pohľadávok: EEC - 1
Opis zabezpečovacieho práva: Záložná zmluva zo dňa 02.09.2009

pohľadávky

podľa

zoznamu

Výška zabezpečenej pohľadávky: 2.321.075,00,-€

Dôvod pripísania spornej poznámky: uplatnené vlastnícke právo
k súpisovej zložke majetku treťou osobou
Meno a priezvisko osoby, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
CS-Stav s.r.o., IČO 46 072 683
Deň pripísania spornej poznámky: 27.11.2013

POZEMOK: 2.
druh: záhrady

výmera: 168 m2

číslo LV: 861

obec: BA – m. č. Staré Mesto

parc. č.: 3539/2

súpisová hodnota: 60.000,-€

názov k.ú.: Staré Mesto

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Bratislava I
Zabezpečený veriteľ: ECO – ENERGIA CONSULTING s.r.o., Dolnohorská Číslo
zabezpečenej
2398/66, Nitra
pohľadávok: EEC - 1
Opis zabezpečovacieho práva: Záložná zmluva zo dňa 02.09.2009

pohľadávky

podľa

zoznamu

Výška zabezpečenej pohľadávky: 2.321.075,00,-€

Dôvod pripísania spornej poznámky: uplatnené vlastnícke
právo
k súpisovej zložke majetku treťou osobou
Meno a priezvisko osoby, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
CS-Stav s.r.o., IČO 46 072 683
Deň pripísania spornej poznámky: 27.11.2013
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POZEMOK: 3.
druh: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 204 m2

číslo LV: 861

obec: BA – m. č. Staré Mesto

parc. č.: 3539/4

súpisová hodnota: 60.000,-€

názov k.ú.: Staré Mesto

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Bratislava I
Zabezpečený veriteľ: ECO – ENERGIA CONSULTING s.r.o.,
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: EEC - 1
Dolnohorská 2398/66, Nitra
Opis zabezpečovacieho práva: Záložná zmluva zo dňa
Výška zabezpečenej pohľadávky: 2.321.075,00,-€
02.09.2009
Dôvod pripísania spornej poznámky: uplatnené vlastnícke právo
Deň pripísania spornej poznámky: 27.11.2013
k súpisovej zložke majetku treťou osobou
Meno a priezvisko osoby, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
CS-Stav s.r.o., IČO 46 072 683

STAVBA: 4.
Popis stavby: stavba

výmera: m2

číslo LV: 861

obec: BA – m. č. Staré Mesto

parc. č.: 3539/1

súpisné číslo: 1475

názov k.ú.: Staré Mesto

spoluvlastnícky podiel:

štát: SR

okres: Bratislava I

súpisová hodnota: 900.000,-€

Zabezpečený veriteľ: ECO – ENERGIA CONSULTING s.r.o.,
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: EEC - 1
Dolnohorská 2398/66, Nitra
Opis zabezpečovacieho práva: Záložná zmluva zo dňa
Výška zabezpečenej pohľadávky: 2.321.075,00,-€
02.09.2009
Dôvod pripísania spornej poznámky: uplatnené vlastnícke právo
Deň pripísania spornej poznámky: 27.11.2013
k súpisovej zložke majetku treťou osobou
Meno a priezvisko osoby, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
CS-Stav s.r.o., IČO 46 072 683

Správca následne vypracoval 2. Pripísanie poznámky o dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie majetku do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa ECO-ENERGIA CONSULTING s.r.o., Dolnohorská 2398/66, 949
01 Nitra, ktoré zverejnenie bolo publikované o Obchodnom vestníku č. OV 17/2015 dňa 27. januára 2015.
POZEMOK: 1.
druh: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 140 m2

číslo LV: 861

obec: BA – m. č. Staré Mesto

parc. č.: 3539/1

súpisová hodnota: 80,000,-€

názov k.ú.: Staré Mesto

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Bratislava I
Zabezpečený veriteľ: ECO – ENERGIA CONSULTING s.r.o., Dolnohorská Číslo zabezpečenej
2398/66, 949 01 Nitra
pohľadávok: EEC - 1
Opis zabezpečovacieho práva: Záložná zmluva zo dňa 02.09.2009

pohľadávky

podľa

zoznamu

Výška zabezpečenej pohľadávky: 2.321.075,00,-€

Dôvod pripísania spornej poznámky: pohľadávka veriteľa ECO-ENERGIA CONSULTING s.r.o. prihl. do konkurz.
Deň pripísania spornej
konania EDEN s.r.o., vedená v zozname pohľ. pod por. č. EEC-1 nie je zabezpečená záložným právom
poznámky: 22.01.2015
špecifikovaným v prihláške ako právny dôvod vzniku zabezpečenia
Meno a priezvisko osoby, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SLOV-ENERGIA CONSULTING s.r.o., Mlynské Nivy
43, 821 09 Bratislava, IČO
36 515 302
POZEMOK: 2.
druh: záhrady

výmera: 168 m2

číslo LV: 861
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obec: BA – m. č. Staré Mesto

parc. č.: 3539/2

súpisová hodnota: 60.000,-€

názov k.ú.: Staré Mesto

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Bratislava I
Zabezpečený veriteľ: ECO – ENERGIA CONSULTING s.r.o., Dolnohorská Číslo zabezpečenej
2398/66, 949 01 Nitra
pohľadávok: EEC - 1
Opis zabezpečovacieho práva: Záložná zmluva zo dňa 02.09.2009

pohľadávky

podľa

zoznamu

Výška zabezpečenej pohľadávky: 2.321.075,00,-€

Dôvod pripísania spornej poznámky: pohľadávka veriteľa ECO-ENERGIA CONSULTING s.r.o. prihl. do konkurz.
Deň pripísania spornej
konania EDEN s.r.o., vedená v zozname pohľ. pod por. č. EEC-1 nie je zabezpečená záložným právom
poznámky: 22.01.2015
špecifikovaným v prihláške ako právny dôvod vzniku zabezpečenia
Meno a priezvisko osoby, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SLOV-ENERGIA CONSULTING s.r.o., Mlynské Nivy
43, 821 09 Bratislava, IČO
36 515 302
POZEMOK: 3.
druh: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 204 m2

číslo LV: 861

obec: BA – m. č. Staré Mesto

parc. č.: 3539/4

súpisová hodnota: 60.000,-€

názov k.ú.: Staré Mesto

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Bratislava I
Zabezpečený veriteľ: ECO – ENERGIA CONSULTING s.r.o., Dolnohorská Číslo zabezpečenej
2398/66, 949 01 Nitra
pohľadávok: EEC - 1
Opis zabezpečovacieho práva: Záložná zmluva zo dňa 02.09.2009

pohľadávky

podľa

zoznamu

Výška zabezpečenej pohľadávky: 2.321.075,00,-€

Dôvod pripísania spornej poznámky: pohľadávka veriteľa ECO-ENERGIA CONSULTING s.r.o. prihl. do konkurz.
Deň pripísania spornej
konania EDEN s.r.o., vedená v zozname pohľ. pod por. č. EEC-1 nie je zabezpečená záložným právom
poznámky: 22.01.2015
špecifikovaným v prihláške ako právny dôvod vzniku zabezpečenia
Meno a priezvisko osoby, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SLOV-ENERGIA CONSULTING s.r.o., Mlynské Nivy
43, 821 09 Bratislava, IČO
36 515 302
STAVBA: 4.
Popis stavby: stavba

výmera: m2

číslo LV: 861

obec: BA – m. č. Staré Mesto

parc. č.: 3539/1

súpisné číslo: 1475

názov k.ú.: Staré Mesto

spoluvlastnícky podiel:

štát: SR

okres: Bratislava I

súpisová hodnota: 900.000,-€

Zabezpečený veriteľ: ECO – ENERGIA CONSULTING s.r.o., Dolnohorská Číslo
zabezpečenej
2398/66, 949 01 Nitra
pohľadávok: EEC - 1
Opis zabezpečovacieho práva: Záložná zmluva zo dňa 02.09.2009

pohľadávky

podľa

zoznamu

Výška zabezpečenej pohľadávky: 2.321.075,00,-€

Dôvod pripísania spornej poznámky: pohľadávka veriteľa ECO-ENERGIA CONSULTING s.r.o. prihl. do konkurz.
Deň pripísania spornej
konania EDEN s.r.o., vedená v zozname pohľ. pod por. č. EEC-1 nie je zabezpečená záložným právom
poznámky: 22.01.2015
špecifikovaným v prihláške ako právny dôvod vzniku zabezpečenia
Meno a priezvisko osoby, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SLOV-ENERGIA CONSULTING s.r.o., Mlynské Nivy
43, 821 09 Bratislava, IČO
36 515 302

A. Speňaženie majetku úpadcu
Správca dňa 16. apríla 2013 vypracoval pre príslušný orgán – Okresný súd Trenčín Žiadosť o uloženie záväzného
pokynu s návrhom správcu (položky pod poradovým číslom súpisu 1., 2., 3., 4.), ktorá bola príslušnému orgánu
zaslaná doporučene poštovou zásielkou dňa 16. apríla 2013.
Správca v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu – Okresný súd Trenčín, zo dňa 31. mája 2013,
doručené správcovi do kancelárie 5. júna 2013, zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 108/2013 dňa 6. júna
2013, vyhlásil 1. kolo dražby. Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu bolo zverejnené
v OV č. 221/2013 zo dňa 15. novembra 2013.
Na základe skutočností, že správcovi konkurznej podstaty boli dňa 27. novembra 2013 doručené do kancelárie
správcu Žaloby o vylúčenie majetku zo súpisu majetku podstát, ktoré boli podané na OS Trenčín dňa 22. novembra
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správcu Žaloby o vylúčenie majetku zo súpisu majetku podstát, ktoré boli podané na OS Trenčín dňa 22. novembra
2013 správca ako navrhovateľ dražby požiadal dražobníka o upustenie od dražby v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) zák.
o dobrovoľných dražbách s poukazom na ust. § 78 ods. 6 ZKR, ktoré upustenie od dražby bolo publikované
v Obchodnom vestníku č. OV 233/2013 dňa 3. decembra 2013.
Následne správca pripísal poznámku o spornom zápise k súpisovým zložkám majetku pod por. č. 1./ - 4./, ktoré
zverejnenie bolo publikované v OV č. 235/2013 dňa 5. decembra 2013.
Správca následne vypracoval 2. Pripísanie poznámky o dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie majetku do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa ECO-ENERGIA CONSULTING s.r.o., Dolnohorská 2398/66, 949 01
Nitra, ktoré zverejnenie bolo publikované o Obchodnom vestníku č. OV 17/2015 dňa 27. januára 2015.
Na základe skutočností, že boli právoplatne skončené všetky Žaloby o vylúčenie majetku zo súpisu majetku podstát
(súpis. Položky pod por. č. 1./-4./), správca vyhlásil 1. kolo dražby majetku, ktoré oznámenie súvisiace s dražbou
majetku podliehajúceho konkurzu bolo zverejnené v OV č. 29/2016 zo dňa 12. februára 2016, dražba majetku sa
konala dňa 14. marca 2016 o 10,00 hod. Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca
a prvé kolo dražby konanej dňa 14. marca 2016 bolo vyhlásené ako neúspešné, ktoré bolo zverejnené v OV č.
53/2016 zo dňa 17. marca 2016.
Správca vyhlásil 2. kolo dražby. Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu bolo zverejnené
v OV č. 72/2016 zo dňa 15. apríla 2016. Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa zúčastnili dvaja záujemcovia
a druhé kolo dražby konanej dňa 13. mája 2016 bolo vyhlásené za úspešné. Úspešný vydražiteľ Ing. Gustáv Laca,
rod. Laca, nar. 01.04.1971, trvale bytom Bratislava – Nové Mesto, Bellova 12583/12E zložil v deň konania dražby
dražobnú zábezpeku vo výške 30.000,00,-€ v hotovosti dražobníkovi a zvyšnú časť úhrady ceny dosiahnutej
vydražením vo výške 450.000,00,-€ doplatil prevodom na bankový účet dražobníka dňa 19. mája 2016.
Dňa 02. novembra 2016 správca zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate, ktorého zostavenie bolo
zverejnené v OV č. 213/2016 dňa 07. novembra 2016. Týmto oznamom správca tiež zverejnil zámer zostaviť
rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
Voči zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate boli podané námietky poradia pohľadávok proti podstate zo dňa
5.12.2016, doručené do kancelárie správcu dňa 6.12.2016 v počte 11-krát.
Uvedeným námietkam správca nevyhovel ani z časti, o čom zaslal vyjadrenie dňa 12.12.2016, ktoré bolo toho
istého dňa zaslané doporučene k rukám právneho zástupcu veriteľa JUDr. Danica Birošová.
Následným šetrením správcu bolo zistené, že právny zástupca veriteľa JUDr. Danica Birošová podala dňa
05.01.2017 na Okresný súd Trenčín – Žalobu o určenie poradia pohľadávok prti podstate, sp. zn. 37Cbi/1/2017 voči
nasledovným pohľadávkam proti podstate, ktoré PPP sú do dnešného dňa vyplatené tomu- ktorému veriteľovi:
-

cestovné

7.428,70,-€

-

nájomné

1.265,00,-€

-

bannery

528,00,-€

-

geometrický plán

1.548,00,-€

-

poplatky za dražbu + odmena draž. spol.

17.969,41,-€

-

reklamačný a propagačný materiál

-

JUDr. Válková – právne služby

1.178,53,-€

-

znalecké posudky + odborné vyjadrenie

2.580,00,-€

-

účtovníctvo

9.950,00,-€

-

telekomunikačné služby

296,40,-€

664,00,-€

Dôkazy:
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Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty, zverej. v OV č. 213/2016
dňa 7. novembra 2016
-

Námietky poradia pohľadávok proti podstate zo dňa 5.12.2016

-

Vyjadrenie správcu k podaným námietkam zo dňa 12.12.2016

-

Žaloba o určenie poradia pohľadávok prti podstate, sp. zn. 37Cbi/1/2017 zo dňa 5.1.2017

V zmysle ust. § 96 ods. 7 ZKR správca zostaví rozvrh z ODD.P., pričom v prípade, že boli proti PPP vznesené
námietky proti poradiu ( námietky zo dňa 05.12.2016, doručené do kancelárie správcu dňa 06.12.2016 a v lehote
podaná Žaloba o určenie poradia pohľadávky proti podstate na príslušný súd (Žaloba podaná na Okresný súd
Trenčín dňa 05.01.2017), tieto napadnuté pohľadávky proti podstate nemôžu byť v rámci tohto rozvrhu z ODD.P.
uspokojované, a to až do právoplatného skončenia veci – Žaloby o určenie poradia pohľadávok proti podstate, vec
vedená na Okresnom súde Trenčín, pod sp. zn.: 37Cbi/1/2017.
V zmysle vyššie uvedeného v rámci tohto rozvrhu nie sú zohľadnené pohľadávky proti podstate, ktoré boli
napadnuté Žalobou o určenie poradia pohľadávky proti podstate.
Správca ku dňu zostavenia návrhu rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty eviduje spor o určenie popretej
pohľadávky veriteľa ECO-ENERGIA CONSULTING s.r.o., Dolnohorská 2398/66, 949 01 Nitra, IČO 44 816 944, čo
do zabezpečenia zabezpečovacím právom.
Dôkaz:
Žaloba o určenie popretej pohľadávky veriteľa ECO-ENERGIA CONSULTING s.r.o.,
Dolnohorská 2398/66, 949 01 Nitra, IČO 44 816 944, čo do zabezpečenia zabezpečovacím právom
Na základe uvedeného nebude po schválení príslušného rozvrhu pohľadávka veriteľa ECO-ENERGIA
CONSULTING s.r.o., Dolnohorská 2398/66, 949 01 Nitra, IČO 44 816 944 uspokojená vo výške 412.048,71,-€, ale
táto suma bude uložená na účte, ktorý je zriadený pre účely konkurzného konania až do právoplatného skončenia
Žaloby o určenie popretej pohľadávky predmetného veriteľa.
Správca konštatuje, že konkurzná podstata sa v konkurze členila na všeobecnú a oddelenú podstatu.
Speňažený majetok tvoriaci oddelenú podstatu:
1) Pozemok - zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 3539/1 (SZM č. 1)

41.760,00,-€

2) Pozemok – záhrady, parc. č. 3539/2 (SZM č. 2)

50.064,00,-€

3) Pozemok – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 3539/4 (SZM č. 3)

60.816,00,-€

4) Stavba, súp. č. 1475 (SZM č. 4)

327.360,00,-€

5) Vrátenie zaplateného poistného za nehnuteľnosti

150,47,-€

6) Pripísané úroky na konkurznom účte

13,09,- €

Výťažok zo speňaženia spolu:

480.163,56,-€

Výdavky, ktoré súvisia s oddelenou podstatou:
-

poštovné

-

vodné a stočné

-

overovanie podpisov

-

poistenie nehnuteľnosti

7,25,-€
362,96,-€
26,27,-€
1.113,09,-€
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-

LOCK service, s.r.o, kľúče

-

parkovné

-

JUDr. Ing. Jozef Plačko

Deň vydania: 24.01.2017

81,00,-€
4,00,-€
1.500,00,-€

__________________________________________________________________
Spolu výdavky, ktoré súvisia s oddelenou podstatou:

3.094,57,-€

Výdavky vypočítané pomerne k oddelenej podstate (75,37%):
-

bankové poplatky

125,05,-€

-

poštovné

-

kancelárske pomôcky

-

daň z nehnuteľností

-

paušálna odmena správcu do 1. sch. ver.

68,10,-€
361,43,-€
2.202,90,-€
5.003,65,-€

__________________________________________________________________
Spolu výdavky vypočítané pomerne k oddelenej podstate (75,37%):

7.761,13,-€

Spolu výdavky oddelenej podstaty:

10.855,70,-€

B/ odmena zo speňaženia

56.299,15,-€

C/ súdny poplatok

960,00,-€

Výpočet odmeny zo speňaženia:
Súp. zl.

Názov

Výťažok

PPP

1.
2.
3.
4.
5.

Pozemok - parc. č. 3539/1
Pozemok – parc. č. 3539/2
Pozemok – parc. č. 3539/4
Stavba, súp. č. 1475
Vrátené poistné
Pripísané úroky na konkurznom účte
Spolu

41.760,00,-€
50.064,00,-€
60.816,00,-€
327.360,00,-€
150,47,-€
13,09,-€
480.163,56,-€

944,44,-€
1.132,25,-€
1.375,42,-€
7.401,42,-€
3,26,-€
0,00,-€
10.855,70,-€

Odmena správcu zo speňaženia

Odmena správcu
v%
v€
12% 4.897,87,-€
12% 5.871,81,-€
12% 7.132,92,-€
12% 38.395,08,-€
1%
1,47,-€
0%
0,00,-€
56.299,15,-€

56.299,15,-€

K rozdeleniu pre zabezpečeného veriteľa je určená suma po odpočítaní pohľadávok proti podstate priradených
k jednotlivým súpisovým zložkám majetku, súdneho poplatku, odmeny správcu.
Na rozdelenie pre zabezpečeného veriteľa zostáva čistý výťažok vo výške 412.048,71,- €.
I.

Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku

Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že príjem konkurznej podstaty, t. j. celkový výťažok
predstavuje sumu 480.163,56,-€, ktorý po odpočítaní pohľadávok proti podstate v celkovej výške 68.114,85,-€
(10.855,70,-€ + 960,00,-€ súdny poplatok +56.299,15,-€ - odmena zo speňaženia), predstavuje sumu
412.048,71,-€.
V poslednej tabuľke je uvedené označenie veriteľa, výška zistenej pohľadávky, zistené poradie,
percentuálny podiel vypočítaný podľa pomeru výšky pohľadávky veriteľa k celkovému súčtu všetkých zistených
pohľadávok a v poslednom stĺpci je uvedená suma, v akej bude uspokojený každý veriteľ v konečnom rozvrhu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vzhľadom k tomu, že pohľadávka zabezpečeného veriteľa nie je k dnešnému dňu právoplatne skončená a správca
eviduje spor o určenie popretej pohľadávky veriteľa
ECO – ENERGIA CONSULTING s.r.o., Dolnohorská
2398/66, 949 01 Nitra, IČO 44 816 944, čo do zabezpečenia zabezpečovacím právom, suma, ktorá je určená na
uspokojenie zabezpečeného veriteľa, bude po schválení návrhu uschovaná na účte zriadenom pre účely
konkurzného konania.
Konečný rozvrh
Č. Veriteľ
ECO – ENERGIA CONSULTING s.r.o.,
1.
Dolnohorská 2398/66, 949 01 Nitra, IČO 44 816 944

Zistená pohľadávka

Zistené poradie

%

Uspokojenie veriteľa

2.413.727,06,-€

E

17,07 412.048,71,-€

POUČENIE:Správca určuje zabezpečenému veriteľovi, v danom prípade príslušnému súdu – Okresnému súdu
Trenčín, ktorý vykonáva funkciu príslušného orgánu lehotu 15 dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku
od jeho doručenia.
S úctou a pozdravom,

____________________________
JUDr. Miroslava Žitníková
Správca
Úpadcu: EDEN s.r.o. v konkurze

K001621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Minárová - GOMAX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierne 64, 023 13 Čierne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 190 421
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 1K 11/2015 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 11/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku:
Typ súpisnej zložky majetku: Peňažné pohľadávky
Dlžník /
P.č. obchodné
meno

Sídlo / bydlisko IČO

REGNUM
14 VERITAS,
s.r.o.

Moyzesova
1380, 022 01
Čadca

Celková
suma /
mena

50039474 70,92 €

Právny dôvod vzniku

Súpisná
Zapísané do
hodnota v
súpisu dňa
€

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72
ods. 2 ZoKR za mesiac október, november, december
15.01.2017
2016, v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SPOLU za súpisovú zložku: Peňažné
pohľadávky

212,76 €

V Rakovej, dňa 19.01.2017
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K001622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVA IP spol. s r.o. Košice v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenska 2, 040 06 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 654 878
Obchodné meno správcu:
Areko Group k.s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/12/2014 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/12/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z V. zasadnutia veriteľského výboru

v súlade s § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)

Úpadca:

STAVA IP spol. s r.o. Košice „v konkurze“

Sídlo:

Vodárenská 2, 040 06 Košice

IČO:

31 654 878

Spisová značka: 26K/12/2014

Správca: Areko Group, k.s.

Súd: Okresný súd Košice I

Miesto konania: Vrátna 28, 040 01 Košice (sídlo správcu)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum a čas konania: 18.01.2017 o 12:00 hod.

Program:
1. Prezentácia a otvorenie zasadnutia
2. Súhlas na vylúčenie majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty
3. Záver

Prítomní:
1. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave – predseda VV
2. PEVA s.r.o.
3. STOMAX s.r.o.
4. CNL industry s.r.o.

1. Otvorenie

Predseda veriteľského výboru Sociálna poisťovňa otvoril zasadnutie veriteľského výboru o 12:00 hod a privítal
prítomných členov veriteľského výboru. Členovia veriteľského výboru hlasovali per rollam doručením hlasovania
predsedovi veriteľského výboru prostredníctvom správcu v zmysle
§ 38 ods. 3 ZKR, čím sa považujú za
prítomných členov veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru na základe uvedeného konštatoval, že sú
prítomní štyria členovia veriteľského výboru, a teda veriteľský výbor je v zmysle § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný.

2. Súhlas na vylúčenie majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty listom zo dňa 04.01.2017, doručeným mailom dňa 04.01.2017, požiadal veriteľský
výbor v zmysle § 82 ods. 2 ZKR o udelenie súhlasu na vylúčenie majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Hlasovanie sa uskutočnilo per rollam – písomne na základe stanovísk jednotlivých členov veriteľského výboru.

1) pohľadávka voči dlžníkovi DÚHA a.s., IČO: 31 690 360 zapísaná v súpise majetku zverejnenom v OV č.
208/2013 dňa 30.10.2014 pod č. 7 v súpisovej hodnote 833,00 €.

Hlasovanie:
ZA: 0
PROTI: 3
ZDRŽAL SA: 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru nebolo prijaté Uznesenie č. I:
Veriteľský výbor súhlasí, aby pohľadávka voči dlžníkovi DÚHA a.s., IČO: 31 690 360, so sídlom Čapajevova 29, 080
01 Prešov evidovaná v súpise majetku všeobecnej podstaty pod č. 7 bola vylúčená zo súpisu majetku.

2) pohľadávka voči dlžníkovi EIC spol. s r.o., IČO: 36 208 329 zapísaná v súpise majetku zverejnenom v OV č.
208/2013 dňa 30.10.2014 pod č. 8 v súpisovej hodnote 1 242,05 €.

Hlasovanie:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté Uznesenie č. II:
Veriteľský výbor súhlasí, aby pohľadávka voči dlžníkovi EIC spol. s r.o., IČO: 36 208 329, Hlavná 57, 040 01 Košice
evidovaná v súpise majetku všeobecnej podstaty pod č. 8 bola vylúčená zo súpisu majetku.

3) pohľadávka voči dlžníkovi Ing. Jana Nováková, zapísaná v súpise majetku zverejnenom v OV
dňa 30.10.2014 pod č. 30 v súpisovej hodnote 2 613,29 €.

č. 208/2013

Sociálna poisťovňa vyslovila námietky voči vylúčeniu predmetnej pohľadávky, nakoľko tá nepodlieha vylúčeniu
majetku zo súpisu v zmysle § 81 ZKR. Keďže úhradou predmetnej pohľadávky ešte pred vyhlásením konkurzu
došlo k jej zániku, v tomto prípade nie je ani čo zo súpisu vylúčiť. V danom prípade sa vykoná len oprava chybného
zápisu v súpise majetku a zmena sa zverejní v Obchodnom vestníku. Na túto skutočnosť boli upozornení správca
a členovia veriteľského výboru.

Hlasovanie:
ZA: 0
PROTI: 3
ZDRŽAL SA: 1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru nebolo prijaté Uznesenie č. III:
Veriteľský výbor súhlasí, aby pohľadávka voči dlžníkovi Ing. Jana Nováková, bytom Na Kalvárii 5, 040 01 Košice
evidovaná v súpise majetku všeobecnej podstaty pod č. 30 bola vylúčená zo súpisu majetku.

4) pohľadávka voči dlžníkovi Ing. Ladislav Čáni LASTAV, IČO: 40 153 533, zapísaná v súpise majetku zverejnenom
v OV č. 208/2013 dňa 30.10.2014 pod č. 31 v súpisovej hodnote 149,78 €.

Sociálna poisťovňa vyslovila námietky voči vylúčeniu predmetnej pohľadávky, nakoľko tá nepodlieha vylúčeniu
majetku zo súpisu v zmysle § 81 ZKR. Keďže úhradou predmetnej pohľadávky ešte pred vyhlásením konkurzu
došlo k jej zániku, v tomto prípade nie je ani čo zo súpisu vylúčiť. V danom prípade sa vykoná len oprava chybného
zápisu v súpise majetku a zmena sa zverejní v Obchodnom vestníku. Na túto skutočnosť boli upozornení správca
a členovia veriteľského výboru.

Hlasovanie:
ZA: 0
PROTI: 3
ZDRŽAL SA: 1

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru nebolo prijaté Uznesenie č. IV:
Veriteľský výbor súhlasí, aby pohľadávka voči dlžníkovi Ing. Ladislav Čáni, LASTAV, miesto podnikania: Hanojská
2547/5, 040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce evidovaná v súpise majetku všeobecnej podstaty pod č. 31 bola
vylúčená zo súpisu majetku.

5) pohľadávka voči dlžníkovi Karol Fischer zapísaná v súpise majetku zverejnenom v OV č. 208/2013 dňa
30.10.2014 pod č. 49 v súpisovej hodnote 10 000,00 €.

Hlasovanie:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté Uznesenie č. V:
Veriteľský výbor súhlasí, aby pohľadávka voči dlžníkovi Karol Fisher, bytom Zemplínska 112/11, 040 01 Košice
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Veriteľský výbor súhlasí, aby pohľadávka voči dlžníkovi Karol Fisher, bytom Zemplínska 112/11, 040 01 Košice
evidovaná v súpise majetku všeobecnej podstaty pod č. 49 bola vylúčená zo súpisu majetku.

6) pohľadávka voči dlžníkovi TOPGEO BRNO, spol. s r.o., IČO: 46 792 457 zapísaná v súpise majetku zverejnenom
v OV č. 208/2013 dňa 30.10.2014 pod č. 107 v súpisovej hodnote 2430,00 €.

Sociálna poisťovňa vyslovila námietky voči vylúčeniu predmetnej pohľadávky, nakoľko bolo zistené, že dlžník je
v konkurze, a preto žiada od správcu, aby uplatnil predmetnú pohľadávku prihláškou v konkurze.

Hlasovanie:
ZA: 3
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 0

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté Uznesenie č. VI:
Veriteľský výbor súhlasí, aby pohľadávka voči dlžníkovi TOPGEO BRNO spol. s r.o., IČO: 46 792 457, so sídlom
Olomoucká 75, Brno, Česká republika evidovaná v súpise majetku všeobecnej podstaty pod č. 107 bola vylúčená zo
súpisu majetku.

7) pohľadávky voči dlžníkovi STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., IČO: 31 355 161, zapísané
v súpise majetku zverejnenom v OV č. 208/2013 dňa 30.10.2014 pod č. 144 - 149 v celkovej súpisovej hodnote
5 241,45 €.

Sociálna poisťovňa vyslovila námietky voči vylúčeniu predmetnej pohľadávky, nakoľko tá nepodlieha vylúčeniu
majetku zo súpisu v zmysle § 81 ZKR. Keďže úhradou predmetnej pohľadávky ešte pred vyhlásením konkurzu
došlo k jej zániku, v tomto prípade nie je ani čo zo súpisu vylúčiť. V danom prípade sa vykoná len oprava chybného
zápisu v súpise majetku a zmena sa zverejní v Obchodnom vestníku. Na túto skutočnosť boli upozornení správca
a členovia veriteľského výboru.

Hlasovanie:
ZA: 0
PROTI: 3
ZDRŽAL SA: 1

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru nebolo prijaté Uznesenie č. VII:
Veriteľský výbor súhlasí, aby pohľadávky voči dlžníkovi STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., IČO:
31 355 161, so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava (pôvodne ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.) evidované
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31 355 161, so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava (pôvodne ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.) evidované
v súpise majetku všeobecnej podstaty pod č. 144 - 149 boli vylúčené zo súpisu majetku.

8) majetok - hnuteľné veci – železné skrine v počte 10 ks zapísané v súpise majetku zverejnenom v OV č. 208/2013
dňa 30.10.2014 pod č. 224 - 233 v súpisovej hodnote 20,00 €.

Sociálna poisťovňa vyslovila námietky voči vylúčeniu predmetnej pohľadávky, nakoľko správca uviedol, že súpis
majetku sa vykonal na základe neaktuálneho zoznamu majetku a v čase vyhlásenia konkurzu úpadca už
nedisponoval predmetným majetkom. Vzhľadom na uvedené Sociálna poisťovňa má za to, že táto súpisová zložka
majetku nemala byť vôbec zapísaná do súpisu majetku. V danom prípade je potrebné iba nesprávny zápis opraviť
a zmenu súpisu zverejniť v Obchodnom vestníku.

Hlasovanie:
ZA: 0
PROTI: 3
ZDRŽAL SA: 1

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru nebolo prijaté Uznesenie č. VIII:
Veriteľský výbor súhlasí, aby hnuteľné veci – železná skriňa, 10 ks, evidované v súpise majetku všeobecnej
podstaty pod č. 224 233 boli vylúčené zo súpisu majetku.

9) majetok – monitor FUJITSU zapísaný v súpise majetku zverejnenom v OV č. 208/2013 dňa 30.10.2014 pod č.
235 v súpisovej hodnote 70,00 €.

Sociálna poisťovňa vyslovila námietky voči vylúčeniu predmetnej pohľadávky, nakoľko navrhuje, aby správca
pristúpil k jeho speňaženiu, a to prostredníctvom bezplatných portálov, čím nevzniknú žiadne náklady na
vymoženie.

Hlasovanie:
ZA: 3
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 0

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté Uznesenie č. IX:
Veriteľský výbor súhlasí, aby hnuteľná vec – monitor FUJITSU, c. č. YVU035227 evidovaná v súpise majetku
všeobecnej podstaty pod č. 235 bol vylúčený zo súpisu majetku.
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3. Záver

Piate zasadnutie veriteľského výboru ukončil o 13:00 hod. jeho predseda, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť,
pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatých Uznesení zákonným spôsobom
v Obchodnom vestníku.

V Košiciach, dňa 18.01.2017

Zápisnicu spísal:

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

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
predseda veriteľského výboru

K001623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Červeník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zákysučie 1596, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1971
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/8/2014/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/8/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti (ďalej aj ako len „Správca“), správca
úpadcu Marián Červeník, bytom Zákysučie 1596, 023 02 Krásno nad Kysucou, nar.: 06.12.1971 (ďalej aj ako len
„Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2 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“) oznamuje zámer zostaviť
konečný rozvrh oddelenej podstaty veriteľa Henryk Kaczorowski Fabryka Mebli „PIASKI“, IČO: 250571045, so
sídlom Piaski 1C, 63-645 Leka Opatowska, Poľská republika a zároveň oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok
proti oddelenej podstate..

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca zároveň v zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR poučuje veriteľov, zabezpečeného veriteľa a každého, kto tvrdí, že
je veriteľom pohľadávky proti podstate o:

·
·

možnosti nahliadnutia do zostaveného zoznamu pohľadávok oddelenej podstaty u Správcu v lehote do 30
dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu,
možnosti následného namietnutia poradia jednotlivých pohľadávok proti podstate.

Námietka podaná oprávnenou osobou musí byť podaná včas u Správcu na predpísanom tlačive a musí byť
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Žiline, dňa 18.01.2017
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., Správca Úpadcu

K001624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: F.B.A., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 347 651
Obchodné meno správcu:
MK Recovery,k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie o čísle účtu na účely popierania:
MK Recovery, k.s., správca úpadcu F.B.A., s.r.o, IČO: 47 347 651, so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 01
Bratislava, 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 (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
Predmetný účet je vedený v Tatra banka, a.s., č.účtu: SK 72 1100 000 000 292 689 7287
V súlade s ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak: a) bolo podané na predpísanom
tlačive a b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia;
kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci
veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Bratislave dňa 19.01.2017
MK Recovery, k.s. J
UDr. Marianna Kuchtová, komplementár
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K001625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Červeník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zákysučie 1596, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1971
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/8/2014/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/8/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Marián Červeník, nar.:
06.12.1971, bytom Zákysučie 1596, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v súlade s ust.
§ 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu.
Peňažná pohľadávka
Dôvod
zapísania Deň zápisu majetku
Označenie dlžníka
majetku do súpisu
do súpisu
§ 67 ods. 1, písm. b)
18.01.2017
ZKR

Právny dôvod vzniku Suma pohľadávky v Súpisová
pohľadávky
mene €
hodnota v €

Finančné
riaditeľstvo
Nadmerný odpočet DPH 1.746,43 €
Slovenskej republiky

1.746,43 €

V Žiline, dňa 18.01.2017
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

K001626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kútny
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Škarvana 364/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/10/2013S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/10/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Jozef Kútny, nar. 29.09.1975, Škvarna 364/2, 971 01 Prievidza, sp.zn.: 38K/10/2013,
správca oznamuje, že v zmysle § 96 ods. 2 ZKR bol zostavený zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Zároveň správca úpadcu Jozef Kútny oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
POUČENIE:
Zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu v pracovných dňoch od 9,00 hod. do 15,00 hod. v sídle správcu
na Moyzesovej 816/100, 017 01 Považská Bystrica a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na Moyzesovej 816/100, 017 01 Považská Bystrica a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu
poradie pohľadávky proti podstate.
V Považskej Bystrici 19.01.2017
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K001627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPARK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 201 090
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/1/2016 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/1/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07, IČO:
36 669 415, reštrukturalizačný správca dlžníka SPARK, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01
Bratislava, IČO: 36 201 090, na základe potvrdeného reštrukturalizačného plánu dlžníka týmto v zmysle ust. § 162 a
nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR") oznamujeme zavedenie dozornej správy
nad dlžníkom: SPARK, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 36 201 090 (ďalej len
„Dlžník"). Dozorný správca: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina
Benku 10, 811 07, IČO: 36 669 415 (ďalej len Dozorný správca").
V zmysle ust. § 163 ZKR nastanú účinky dozornej správy zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení
dozornej správy v Obchodnom vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu trvá do zverejnenia
oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom vestníku dozorným správcom v prípade úplného splnenia plánu,
resp. do momentu vyhlásenia konkurzu na dlžníka. Dozorný správca je povinný vykonávať dozornú správu v zmysle
§162 a nasl. ZKR ako aj v súlade ustanoveniami plánu, najmä však:
• vykonávať dozornú správu s odbornou starostlivosťou;
• pri výkone dozornej správy dohliadať na dodržiavanie plnenia plánu, pravidiel výkonu dozornej správy a činnosť
Dlžníka;
• udeľovať súhlas s právnymi úkonmi Dlžníka v rozsahu a za podmienok určených v pláne;
• neustále vyhodnocovať všetky známe informácie o Dlžníkovi, o plnení plánu a o iných pre plnenie plánu
podstatných skutočnostiach z hľadiska ich možného vplyvu na úspešné splnenie plánu a v prípade, že po
vyhodnotení týchto informácií dôjde k záveru, že nemožno odôvodnene predpokladať riadne splnenie plánu, je
povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Dlžníka a iné osoby určené v pláne;
• v pravidelných 3-mesačných intervaloch poskytovať Okresnému súdu Bratislava I správy o plnení plánu a o
vyhliadkach v súvislosti s plnením plánu v budúcnosti;
• plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce mu zo záväznej časti plánu;
• plniť iné požiadavky podľa príslušných ustanovení ZKR.
Dlžník je povinný predkladať Dozornému správcovi zoznam úhrad vykonaných Dlžníkom v prospech veriteľov
z dôvodu plnenia plánu za príslušný kalendárny polrok, a to vždy do 30 dní od jeho uplynutia. Dlžník je povinný
kvartálne predkladať Dozornému správcovi finančné výkazy (výkaz ziskov a strát, súvaha) a aktuálny zoznam
pohľadávok
a záväzkov,
ako
aj
daňové
výkazy
k 31.12.
príslušného
kalendárneho
roka.
Dlžník je povinný bezodkladne informovať Dozorného správcu o všetkých skutočnostiach právnej, obchodnej,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžník je povinný bezodkladne informovať Dozorného správcu o všetkých skutočnostiach právnej, obchodnej,
finančnej alebo inej ekonomickej povahy, ktoré bránia alebo môžu brániť alebo môžu ohroziť riadne plnenie plánu.
Dlžník je taktiež povinný bezodkladne informovať Dozorného správcu o splnení alebo čiastočnom plnení peňažných
záväzkov Dlžníka voči Veriteľom vyplývajúcich zo záväznej časti plánu.
Súhlasu Dozorného správcu podliehajú počas doby trvania dozornej správy nasledovné právne úkony Dlžníka:
• založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
• nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe;
• prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku s hodnotou nad 30 000 EUR, prípadne ich
zaťaženie vecným bremenom;
• uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov v
sume prevyšujúcej 100 000 EUR;
• zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
• vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa ustanovenia § 10 ods. 1 ZKR;
• uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako
5 kalendárnych mesiacov, pričom plnenie v každom jednom mesiaci musí dosiahnuť aspoň 50 000 EUR;
• uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 100 000 EUR;
• 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 Dozorným správcom;
• akékoľvek plnenie Dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií;
• vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej s Dlžníkom, dôsledkom ktorého bude
prevod, prenájom alebo zaťaženie majetku s hodnotou prevyšujúcou 30 000 EUR, alebo ktorého dôsledkom bude
povinnosť Dlžníka poskytnúť plnenie, ktorého hodnota prevyšuje 30 000 EUR;
• vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky,
dôsledkom ktorého bude prevod, prenájom alebo zaťaženie majetku s hodnotou prevyšujúcou 30 000 EUR, alebo
ktorého dôsledkom bude povinnosť Dlžníka poskytnúť plnenie, ktorého hodnota prevyšuje 30 000 EUR;
• urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
• urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
• uznanie Správcom popretých pohľadávok v konaní podľa ust. § 124 ods. 7 ZKR;
• akékoľvek nové financovanie (najmä nie však výlučne nová leasingová angažovanosť).
Orgány Dlžníka sú povinné prerokovať s Dozorným správcom každé zásadné rozhodnutie týkajúce sa vyššie
uvedených úkonov tak, aby Dozorný správca mohol rozhodnúť o udelení alebo neudelení príslušného súhlasu.
Ak Dlžník urobí bez súhlasu Dozorného správcu právny úkon podliehajúci 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
Dlžníka
vyhlásený
konkurz.
V súlade s dispozitívnou povahou ust. § 156 ZKR funkcia veriteľského výboru po skončení reštrukturalizácie
nezaniká, funkcia veriteľského výboru zaniká až skončením dozornej správy na základe niektorej z právnych
skutočností podľa ust. § 165 ZKR. Na fungovanie veriteľského výboru sa primerane použije ust. § 128 ods. 2 až 5
ZKR. Na zánik členstva vo veriteľskom výbore sa primerane použije ust. § 127 ods. 3 ZKR.
Ak sa počet členov veriteľského výboru zníži pod 3 členov, nového člena veriteľského výboru navrhne Dozorný
správca, a to tak, že za člena bude navrhnutý veriteľ s najvyššou konečnou zistenou sumou, pričom tento návrh
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca, a to tak, že za člena bude navrhnutý veriteľ s najvyššou konečnou zistenou sumou, pričom tento návrh
bude podliehať súhlasu zostávajúcich členov veriteľského výboru. Podriadený veriteľ ani veriteľ, ktorý by sa v
konkurze uspokojoval v poradí ako podriadený veriteľ nemôže byť navrhnutý za člena veriteľského výboru.
Navrhnutý veriteľ musí písomne súhlasiť s voľbou za člena veriteľského výboru a to najneskôr do 7 kalendárnych
dní odo dňa doručenia žiadosti zo strany Dozorného správcu. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za
neudelenie súhlasu. V prípade neudelenia súhlasu Dozorný správca navrhne za člena veriteľského výboru v poradí
nasledujúceho veriteľa s najvyššou konečnou zistenou sumou. Uvedený postup môže použiť opakovane. V prípade
ak takýmto spôsobom nebude zvolený 3 člen veriteľského výboru, funkcia veriteľského výboru zanikne. Na prijatie
uznesenia veriteľského výboru vo veci voľby nového člena veriteľského výboru sa v prípade rovnosti hlasov použije
postup podľa predchádzajúceho bodu.
Dozorná správa sa zavádza na čas od skončenia reštrukturalizácie až do úplného splnenia plánu. Účinky dozornej
správy nastávajú dňom účinnosti. Podrobnosti upravuje súhlas s výkonom dozornej správy, ktorý tvorí prílohu plánu.
V Bratislave, dňa 19.01.2017
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., dozorný správca

K001628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janák Ľuboš, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 29, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/36/2016 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/36/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurznom konaní úpadcu: Mgr. Ľuboš Janák, Obchodná 29, 811 06 Bratislava, vzhľadom na doplňujúce údaje
vyžiadané od úpadcu, z ktorých vyplýva, že majetok zapísaný do súpisu majetku dňa 05.10.2016 pod číslom 2, bol
nesprávne ohodnotený, mením súpisovú položku majektu č. 2 nasledovne:
2. Súpisová zložka majetku: Hnuteľná vec, súbor hnuteľných vecí
Popis: Violončelo bez púzdra
Knihy o muzikoterapii (3ks)
Súpisová hodnota: 200,- €
Približný rok výroby: 1950
Stav opotrebovanosti: opotrebované, opravované na viacerých miestach
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania do súpisu majetku: 29.09.2016
Dôvod zapísania do súpisu majetku: Majetok vo vlastníctve úpadcu

V Bratislave 19.01.2017, Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca
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K001629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Šimiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2871/4, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2016 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Por.č. Popis súpisovej zložky
14.

Hodnota
zložky

súpisovej

Zrážky zo mzdy a z dôchodku za mesiac
209,79 Eur
december 2016

Dátum a dôvod zapísania
Deň zapísania: 16.1.2017, dôvod: pripísanie finančných
prostriedkov na účet

V Galante dňa 16.1.2017
JUDr. Viera Nováková, správca

K001630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Šelestiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.F. Scherera 4799/36, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/56/2015 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/56/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Matúš Šelestiak, nar. 17.03.1982, E.F. Scherera 4799/36, 92101 Piešťany,
t. č. v Ústave na výkon väzby Ilava týmto podľa ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem aktualizovaný
súpis všeobecnej podstaty v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 10.01.2017, ktorý nahrádza
súpis všeobecnej podstaty uverejnení v Obchodnom vestníku č. 206/2016 zo dňa 26.10.2016 nasledovne:
1. hnuteľná vec: pištoľ samonabíjacia, Grand Power, typ: K100, kal. 9 MM Luger, v. č.: E003665, súpisová hodnota
70,€,
2. hnuteľná vec: guľovnica samonabíjacia, ČZ Uherský Brod, typ: CZ858Tactical, kal. 7,62x39, v. č.: 12640E858,
súpisová
hodnota
170,€,
3. hnuteľná vec: Revolver, Taurus, typ: M 85, kal. 38 Special, v. č.: RE55941, súpisová hodnota 120,- €,
4. hnuteľná vec: malokalibrovka samonabíjacia, GSG, typ: GSG-5, kal. 22 LR, v. č.: B022541, súpisová hodnota
100,€,
JUDr. Oľga Karásková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ladislav Hadidom
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trsťany 85, 044 45 Bidovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1959
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k.s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice - Staré Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 26K/40/2016 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/40/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1.
Súpisová zložka majetku: peňažné prostriedky úpadcu na účte SK8602000000002670422658
Súpisová hodnota: 336,08 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 30.11.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

2.
Súpisová zložka majetku: peňažné prostriedky úpadcu - zrážky z príjmu úpadcu do vyhlásenia konkurzu
nevyplatené oprávnenému (exekučné konanie vedené exekútorkou JUDr. Alenou Bohovičovou, Ex 141/14)
Súpisová hodnota: 1 304,45 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 2.12.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

JUDr. Eva Lúchavová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K001632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Rýpal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 475, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 3K/20/2013 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/20/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisová zložka 21. Iná majetková hodnota
- príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou ( 72 ods. 2 ZKR)- zrážky z dôchodku,
pripísaná suma 402,50 Eur za obdobie od 1.3.2015 do 31.12.2015 na účet správy podstaty
Súpisová zložka 22. Iná majetková hodnota
- príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou ( 72 ods. 2 ZKR)- zrážky z dôchodku,
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- príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou ( 72 ods. 2 ZKR)- zrážky z dôchodku,
pripísaná suma 483 Eur za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 na účet správy podstaty

€

Súpisová zložka 23. peňažná pohľádávka pohľadávka Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec

7,38 €

Súpisová zložka 24. úroky na účte správy podstaty do 31.12.2016

6,69 €

K001633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Sarvaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 493/16, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36K/31/2015S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/31/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÉHO VERITEĽA
sp. zn.: 36K/31/2015
sp. zn. spr. sp.: 36K/31/2015S1700
úpadca: Marian Sarvaš
bytom : Veterná 493/16 , 931 01 Šamorín
správca: Ing. Dagmar Macháčková
so sídlom kancelárie: Jarmočná 3 ,920 01 Hlohovec
schvaľujúci orgán: Okresný súd Trnava
vykonávajúci pôsobnosť veriteľského výboru
Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Trnava č. 36K/31/2015 bolo začaté konkurzné konanie proti dlžníkovi: Marian Sarvaš,
narodený 30.marca 1976, bytom Veterná 493/16, 931 01 Šamorín, a to na návrh dlžníka. Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 207/2015 zo dňa 28.novembra 2015.
Na základe uznesenia Okresného súdu Trnava pod číslom konania č. k.: 36K/31/2015-26 zo dňa
3. novembra 2015, zverejneného v Obchodnom vestníku č. . 217/2015 deň vydania 11.11.2015, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka Marian Sarvaš, narodený 30.03.1976, bytom Veterná 493/16, 931 01 Šamorín ( ďalej aj
ako "úpadca"). Súd , ustanovil do funkcie správcu Ing. Dagmar Macháčková, so sídlom kancelárie: Jarmočná 3,
92001 Hlohovec (ďalej aj ako "správca").
V zmysle ustanovenia § 40 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej v texte len ako „ZKR“/: „Správca počas konkurzu vykonáva
správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku zo speňaženia
tohto majetku v súlade s týmto zákonom uspokojuje veriteľov úpadcu a vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti
v priebehu konkurzu v súlade s týmto zákonom.“
Dňa 02.12.2016 bolo v Obchodnom vestníku č. 231/2016 uverejnené oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok
proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh z výťažku pre nezabezpečených veriteľov. Lehota na
podanie námietok uplynula a žiaden z veriteľov námietky voči pohľadávkam proti podstate, ich zaradeniu alebo
poradiu nepodal.Správca v zmysle § 96 a § 101 ZKR predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poradiu nepodal.Správca v zmysle § 96 a § 101 ZKR predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty .
Do predmetného konkurzného konania boli prihlásené nezabezpečené pohľadávky i zabezpečené pohľadávky.
Správca vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
9/2016 zo dňa 15.01.2016 , doplnený v č. 46/2016 zo dňa 08.03.2016, v č. 72/2016 zo dňa 15.04.2016, v č.81/2016
zo dňa 28.04.2016, v č. 109/2016 zo dňa 07.06.2016, v č.138/2016 zo dňa 19.07.2016 ,v č.180/2016 zo dňa
20.09.2016 a v č.231/2016 zo dňa 02.12.2016. Súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa ,bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 9/2016 zo dňa 15.01.2016.
Návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty v prospech Zabezpečeného veriteľa Tatra banka, akciová
spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930 po predchadzajúcom zverejnení oznámenia
o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
v Obchodnom vestníku č. 231/2016 zo dňa 02.12.2016 bol zaslaný zabezpečenému veriteľovi na schválenie dňa
27.12.2016 a zabezpečený veriteľ dňa 04.01.2017 Návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty
schválil.
V zmysle §101 ods. 2 ) ZKR bude rozvrh oddelenej podstaty prílohou konečného rozvrhu
nezabezpečeného veriteľa.

výťažku pre

Rozvrhová časť
V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 prvá veta ZKR: „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení
všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku.“
Ku dňu zostavenia konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov správca neeviduje žiadne spory o
určení pohľadávok ani spory, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
Celkový výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty 5 690,91EUR .
Podľa ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR „Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja
z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti
všeobecnej podstate. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa
pomerne podľa ich vzájomnej výšky.“
Prihlásené pohľadávky -veritelia
Poradové číslo

Veritelia :

prihlásená suma v EUR

zistená suma v EUR

Popretie v EUR

1

Poštová banka a.s.

15 039,51

15 039,51

0

2-8

Slovenský plynárenský priemysel ,a.s.

575,35

575,35

0

9

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

575,40

575,40

0

10

SR-Daňový úrad Trnava

29,51

29,51

0

11-13

Tatra banka , a.s..

2 758,80

2 758,80

0

16

Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu

2 393,79

2 393,79

0

17-22

PROFI CREDIT

8 570,76

8 570,76

0

spolu

29 945,18

29 945,18

0

Ak nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v celom rozsahu, vo zvyšnom
rozsahu sa uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka v zmysle § 94 ZKR . Vo zvyšnom rozsahu v sume 37 703,27
EUR sa uspokojí pohľadávka veriteľa veriteľa Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava 1, IČO: 00 686 930 zo všeobecnej podstaty.
Do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate boli v predmetnom konkurznom konaní v súlade s ustanovením
§ 87 ods. 2 ZKR zapísané nasledovné pohľadávky proti všeobecnej podstate:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate
Spisová značka: 36K/31/2015 S1700
Úpadca: Marian Sarvaš nar.30.03.1976,Veterná 493/16,931 01 Šamorín
1.Veriteľ: Ing. Dagmar Macháčková , Správca, Jarmočná 3 ,920 01 Hlohovec
Právny dôvod: Uznesenie Okresného súdu Trnava, ktorým priznáva
Macháčkovej,Jarmočná 3 ,920 01 Hlohovec, paušálnu odmenu vo výške 663,88 €.

správcovi,

Ing.

Dagmar

Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: ust. § 87 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov.
Suma pohľadávky, v akej bola uspokojená: 48,07 €
2.Veriteľ: Ing.Dagmar Macháčková , Správca ,Jarmočná 3 ,920 01 Hlohovec
Právny dôvod: odmena z výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty v zmysle § 20 ods.1) Vyhlášky 665/2005
Z.z. ,nehnuteľný majetok
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: ust. § 87 ods. 2 písm. a) ZKR
Suma pohľadávky, v akej má byť uspokojená: 690,35€
3.Veriteľ: Ing.Dagmar Macháčková ,Jarmočná 3 ,920 01 Hlohovec
Právny dôvod: cestovné náhrady správcu, ktoré vznikli pri výkone správcovskej činnosti
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: ust. § 87 ods. 2 písm. c) ZKR, náhrada nevyhnutných
výdavkov správcu spojených s vedením konkurzu
Suma pohľadávky, v akej bola uspokojená: 39,65 €4.
4.Veriteľ: Ing. Dagmar Macháčková ,Správca ,Jarmočná 3 .920 01 Hlohovec
Právny dôvod: poštovné vynaložené správcom v súvislosti s vedením konkurzného konania
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: ust. § 87 ods. 2 písm. c) ZKR , náhrada nevyhnutných
výdavkov správcu spojených s vedením konkurzu
Suma pohľadávky, v akej bola uspokojená: 29,50 €
5.Veriteľ: Sberbank Slovensko a.s.
Právny dôvod: Bankové poplatky za vedenie účtu
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: ust. § 87 ods. 2 písm. e) ZKR , náklady súvisiace so správou
konkurznej podstaty
Suma pohľadávky, v akej bola uspokojená: 106,16 €
6. Veriteľ: Okresný súd Trnava ,Hlavná 49 ,Trnava
Právny dôvod: Náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty ,súdny poplatok v zmysle zákona č. 71/1992
Zb.z. z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty- 0,2% z výťažku
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: ust. § 87 ods. 2 písm. e) ZKR
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Suma pohľadávky, v akej má byť uspokojená: 11,38 €
7. Veriteľ: Ing. Dagmar Macháčková ,Správca ,Jarmočná 3 .920 01 Hlohovec
Právny dôvod: rezerva ,poštovné
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: : ust. § 87 ods. 2 písm. e) ZKR , náklady súvisiace so
správou konkurznej podstaty
Suma pohľadávky, v akej má byť uspokojená: 5,10 €
8. Veriteľ: Sberbank Slovensko a.s.
Právny dôvod: rezerva ,bankové poplatky
Poradie pohľadávky, ktorá má byť uspokojená: : ust. § 87 ods. 2 písm. e) ZKR , náklady súvisiace so
správou konkurznej podstaty
Suma pohľadávky, v akej má byť uspokojená: 32,65 €
Pohľadávky protipodstatespolu:

962,86 €

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

Výťažok v EUR

Všeobecná podstata

%

5 690,91

7,24

Oddelená podstata

73 000,00

92,76

Spolu

78 690,91

100,00

Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 prvá veta ZKR „Paušálna odmena správcu je splatná nasledujúci deň po
nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o jej určení; paušálna odmena správcu sa uspokojuje prednostne pred inými
pohľadávkami proti podstate.“
Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku:
Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku bola určená v zmysle nasledovných právnych predpisov:
Podľa ustanovenia § 43 ods. 1 druhá veta ZKR: „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov má správca
nárok na odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na
uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok.“
Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 druhá veta ZKR: „Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu je splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.“
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 prvá veta Vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /ďalej v texte len ako „Vyhláška č. 665/2005 Z. z.“/: „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov
patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena
z výťažku“).“
Podľa ustanovenia § 17 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.: „ Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej
konkurzu patrí správcovi odmena 5 % v výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na
ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“
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Podľa ustanovenia § 20 ods. 4 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z : Pri speňažení iného majetkového práva ako veci,
cenného papiera alebo peňažnej pohľadávky sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri hnuteľných veciach a
nehnuteľnostiach.
Zo speňaženia iná majetková hodnota výzvou v celkovej výške 5027,03 EUR si správca určil odmenu v zmysle § 20
ods. 4 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z. vo výške 690,35 EUR.
Súdny poplatok za konkurzné konanie:
Súdny poplatok. 0,2 % zo sumy 5 690,91EUR (t.j. speňaženie všeobecnej podstaty) je vo výške 11,38 EUR.
Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov v zmysle § 13 ods. 1
Vyhlášky č. 655/2005 Z. z nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden správca.
Konečný rozvrh výťažku:
V zmysle ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR a vyššie uvedených skutočností Správca postupoval pri stanovení
konečného rozvrhu výťažku nasledovne:
Výťažok celkom

5 690,91EUR

Pohľadávky proti všeobecnej podstate

962,86 EUR

Výťažok po odpočítani pohľadávok proti podstate

4 728,05 EUR

Zistené pohľadávky celkom

67 646,39 EUR

Percento pomerného uspokojenia

6,989

p.č. Veriteľ

Zistená poľadávka v EUR

percento uspokojenia

Uspokojenie v EUR

1

Poštová banka a.s.

15 039,51

6,989

1051,11

2

Slovenský plynárenský priemysel ,a.s.

575,35

6,989

40,21

3

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

575,40

6,989

40,21

4

SR-Daňový úrad Trnava

29,51

6,989

2,06

5

Tatra banka , a.s..

2 758,80

6,989

192,81

6

Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu

2 393,79

6,989

167,30

7

PROFI CREDIT

8 570,76

6,989

599,01

8

Tatra banka , a.s..

37 703,27

6,989

2 635,08
4 727,79

Spolu

Rozdiel medzi sumou výťažku po odpočítaní pohľadávok proti podstate vo výške 4 728,05 EUR a celkovou
sumou uspokojených pohľadávok vo výške 4 727,79 EUR je 0,26 EUR pretože sumu 4 728,05EUR z matematického
hľadiska nie je možné v celej výške prerozdeliť medzi vyššie uvedené pohľadávky .
Vyššie uvedený rozdiel vo výške 0,26 EUR bude v súlade ustanovením § 102 ods. 6 ZKR, ku dňu zrušenia
konkurzu Správcom odovzdaný Úpadcovi ako zostávajúci majetok.
V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 druhá veta ZKR Správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného
rozvrhu výťažku a určuje lehotu 20 dní odo dňa zverejnenia na jeho schválenie súdom. Správca žiada všetkých
veriteľov, aby na adresu kancelárie do 10 dní oznámili písomnou formou čísla účtov a variabilných symbolov pod
ktorým má správca výtažok odoslať.
V Hlohovci dňa 13.01.2017

Ing. Dagmar Macháčková

správca úpadcu Marian Sarvaš
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K001634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Petruš v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smilno 206, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2K/30/2016 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/30/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Gábor Száraz, správca, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, zapísaný
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1179, správca úpadcu Miroslav
Petruš, nar. 27.05.1959 v konkurze, bytom Smilno 206, 086 33 Zborov (ďalej len „úpadca“), týmto podľa ust. § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že zapísal do zoznamu
pohľadávok pohľadávku, ktorá bola správcovi doručená po uplynutí zákonom stanovenej základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, a to nasledovného veriteľa:
Veriteľ:

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Sídlo:

Pribinova 25, Bratislava

IČO:

35 792 952

Celková suma prihlásenej pohľadávky

Eur

Počet uplatnených pohľadávok
Doručenie prihlášky
Uplatnenie zabezpečovacieho práva
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok

11.832,64 Eur
11.01.2017
neuplatnené
16, 17, 18, 19, 20
16.01.2017
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V Starej Ľubovni, dňa 16.01.2017

JUDr. Gábor Száraz, správca

K001635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LMV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orešianska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 254 746
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/19/2016_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/19/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Forgáč, správca úpadcu LMV, s.r.o., so sídlom Orešianska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 254 746,
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Zámocká 14, 811 01
Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 15:00 hod. Termín si možno dohodnúť na tel. č.:
0904 801 748 alebo prostredníctvom mailu: peter.forgac@noskopartners.eu.

Mgr. Peter Forgáč, správca

K001636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDSON s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duchnovičova 474, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 462 667
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2016 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu MEDSON s.r.o., so sídlom Duchnovičova 474, Medzilaborce 068 01,
Slovenská republika, IČO: 36 462 667, v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 02.03.2017 o 14:00 hod.
v sídle kancelárie správcu na adrese Volgogradská 9A, 080 01 Prešov s nasledujúcim programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Správa o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Hlasovanie o výmena správcu v zmysle § 36 zákona č. 7/2005 Z.z.
Záver
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Prezentácia veriteľov sa uskutoční o 13:45. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby
výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Lenka Jamnická, správca konkurznej podstaty

K001637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Obec Lom nad Rimavicou, so sídlom Lom nad Rimavicou 13, 976 53 Lom nad
Rimavicou, IČO: 00 313 556, prihlásenú samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č.
1 zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č. 224: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 78.386,71 Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K001638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEMP - M & G, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 5048/14, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 679 030
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k.s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice - Staré Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 1R/2/2016 S1767
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Okresný súd Prešov
1R/2/2016
Iné zverejnenie

Oznam dozorného správcu o zavedení dozornej správy
Správcovská a poradenská, k.s., so sídlom Garbiarska 5, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO 48143448, zapísaný
v zozname správcov MSSR značka správcu S1767, dozorný správca dlžníka: STEMP - M & G, s.r.o., so sídlom
Hodžova 5048/14, 058 01 Poprad, IČO 31679030, oznamuje podľa ust. § 162 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“) zavedenie dozornej správy nad dlžníkom. Účinky dozornej správy nastanú zverejnením tohto oznámenia
a budú trvať až do zverejnenia oznamu o ukončení dozornej správy dozorným správcom po úplnom splnení plánu
dlžníkom alebo do vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka.

Osoba podliehajúca dozornej správe:
STEMP - M & G, s.r.o.
Hodžova 5048/14, 058 01 Poprad
IČO 31679030
zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov odd. Sro vl. č. 1319/P

Dozorný správca dlžníka:
Správcovská a poradenská, k.s.
Garbiarska 5, 040 01 Košice – Staré Mesto
IČO 48143448
zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Košice odd. Sr vložka č. 456/V
správca zapísaný v zozname správcov MSSR značka správcu S1767

Právne úkony dlžníka podliehajúce súhlasu dozorného správcu:
·
·
·
·
·
·
·

urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
vykonanie takého právneho úkonu voči osobe s ním spriaznenej v zmysle ust. § 9 ZKR, ktorý je mimo
rámca bežných právnych úkonov súvisiacich s bežnou prevádzkou podniku dlžníka,
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.

Poučenie:
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Podľa ust. § 163 ods. 3 ZKR, 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.

JUDr. Eva Lúchavová, komplementár dozorného správcu Správcovská a poradenská, k,s.
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