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Spisová značka: 8K/17/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
DEVELOPMENT 1, s.r.o., so
sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 35 841 885, správcom ktorého je JUDr. Alexandra Molnárová,
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava uznesením č. k. 8K/17/2016 - 303 zo dňa 8.12.2016, rozhodol o vstupe
spoločnosti AUDIOTEC s.r.o., Račianska 155, 831 05 Bratislava, IČO: 35 812 168 do konkurzného konania.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.01.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.1.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K001640
Spisová značka: 8K/17/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
DEVELOPMENT 1, s.r.o., so
sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 35 841 885, správcom ktorého je JUDr. Alexandra Molnárová,
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava uznesením č. k. 8K/17/2016 - 304 zo dňa 8.12.2016, rozhodol o vstupe
spoločnosti NITRA REAL GROUP, a.s., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 35 756 594, do konkurzného konania.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.01.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 19.1.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K001641
Spisová značka: 2K/41/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rastislav Kujovič, nar. 26. 09. 1962, trvale
bytom Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava, št. občan SR, návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Rastislav Kujovič, nar. 26. 09. 1962, trvale bytom Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava, št. občan SR,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Rastislav Kujovič, nar. 26. 09. 1962, trvale bytom Jána Smreka 12, 841 08
Bratislava, št. občan SR.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Dunajská
4, 811 08 Bratislava, IČO: 48 182 966, značka správcu S1784.
Súd otvára malý konkurz.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd 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
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sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha1 (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
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1.Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd 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 uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K001642
Spisová značka: 8K/45/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LS REAL TRADE s.r.o., so
sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, správcom ktorého je: HMG Recovery, k. s., Štefanovičova
12, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S1565, o návrhu spoločnosti: Grandstream Ltd., Suite 3, Global Village, Juvan´s
Complex, Momnt Fleuri, Mahe, Seychelská republika, identifikačné číslo organizácie: 181730, na vstup do
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
konkurzného Vydáva
konania,
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 úpadcu: LS REAL TRADE s.r.o., so
sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, správcom ktorého je: HMG Recovery, k. s., Štefanovičova
12, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S1565, o návrhu spoločnosti: Grandstream Ltd., Suite 3, Global Village, Juvan´s
Complex, Momnt Fleuri, Mahe, Seychelská republika, identifikačné číslo organizácie: 181730, na vstup do
konkurzného konania,
rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľovi: Grandstream Ltd., Suite 3, Global Village, Juvan´s Complex, Momnt
Fleuri, Mahe, Seychelská republika, identifikačné číslo organizácie: 181730, do konkurzného konania namiesto
pôvodného veriteľa: MISTA INVEST s.r.o., so sídlom Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, Dejvice, Česká
republika, IČO: 037 81 348, s pohľadávkou zapísanou v zozname pohľadávok pod č. 2.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd 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 uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K001643
Spisová značka: 4K/60/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: wwwdb s. r. o., v likvidácii, so sídlom Hlboká cesta 7,
811 04 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47 247 924, v mene ktorého koná likvidátor: Susanne Anhorn, nar. 26.09.1983,
bytom Cintorínska 2356/13, 811 08 Bratislava, právne zast. TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., so sídlom
kancelárie Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35 905 832, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
wwwdb s. r. o., v likvidácii, so sídlom Hlboká cesta 7, 811 04 Bratislava- Staré Mesto, IČO: 47 247 924
rozhodol

Súd ustanovuje dlžníkovi: wwwdb s. r. o., v likvidácii, so sídlom Hlboká cesta 7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, IČO:
47 247 924, predbežného správcu: Mgr. Ján Voloch, sídlo kancelárie : Vlčkova 8/A, 811 03 Bratislava, zn správcu S
1311
Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 19.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K001644
Spisová značka: 2K/54/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LAND PRESS a.s., so sídlom
Radvanská 38, 811 01 Bratislava, IČO: 43 998 836, správcom ktorého je: JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie
Černyševského 10, 851 01 Bratislava, značka správcu S 1451, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: LAND PRESS a.s., so sídlom Radvanská 38, 811 01 Bratislava, IČO: 43 998 836,
zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd správcovi: JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava, značka
správcu S1451 odmenu z výťažku nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K001645
Spisová značka: 3K/56/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PharmDr. Jozef Varečka, nar.
01.03.1986, trvale bytom Jána Smreka 3, 841 08 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Oliver Korec, so sídlom
Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S322, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: PharmDr. Jozef Varečka, nar. 01.03.1986, trvale bytom Jána Smreka 3, 841 08
Bratislava, uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 druhá veta ZKR ).

Okresný súd Bratislava I dňa 19.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K001646
Spisová značka: 2K/71/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Computer Press, s.r.o., so sídlom
Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 35 709 448, správcom ktorého je JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom
kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, značka správcu: S 459, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol

Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Computer Press, s.r.o., so sídlom Hattalova 12, 831 03
Bratislava, IČO: 35 709 448, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Computer Press, s.r.o., so sídlom Hattalova 12, 831 03
Bratislava, IČO: 35 709 448, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K001647
Spisová značka: 2K/48/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Samuel Bibza, nar. 08. 05.
1947, trvale bytom Roľnícka 232, Bratislava (ďalej len „Úpadca“), správcom ktorého je Mgr. Tatiana Hládeková, so
sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, značka správcu S 1626
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Tatiana Hládeková, so sídlom kancelárie Prievozská 4B,
821 09 Bratislava, značka správcu S 1626, preddavok vo výške 663,88 €, vedeného pod položkou denníka D 19,
pol. reg. 196/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 19.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K001648
Spisová značka: 2K/38/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Matúš Mikuláši, nar. 12. 02.
1986, bytom Rakovec 370, 962 65 Hontianske Nemce, správcom konkurznej podstaty ktorého je Reštrukturalizácie a
konkurzy RS, v. o. s., so sídlom kancelárie 979 01 Rimavská Sobota, Hlavné námestie 13, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Matúš Mikuláši, nar. 12. 02. 1986, bytom Rakovec 370, 962 65 Hontianske
Nemce, 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).
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 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.
Obchodný vestník 17/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 25.01.2017
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 19.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K001649
Spisová značka: 4K/48/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marian Kovalík, nar. 04. 03.
1976, trvale bytom Trieda SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, správcom ktorého je Ing. Naďa Bôžiková, so sídlom
kancelárie Partizánska 15, 985 11 Halič, značka správcu S1530, o návrhu predbežného správcu na priznanie
odmeny a hotových výdavkov, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a Ing. Naďi Bôžikovej, so sídlom kancelárie Partizánska 15, 985 11 Halič, značka správcu
S1530 paušálnu odmenu v sume 165,97 Eur a úhradu preukázaných výdavkov v sume 182,96 Eur vzniknutých pri
výkone predbežnej správy.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť odmenu a úhradu preukázaných
výdavkov v celkovej výške 348,93 Eur správcovi na č.ú. 2925854066/1100 z preddavku evidovaného pod položkou
denníka D 19 99 2016, pod účt. dokladom 38. VII. 2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
III.
U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť správcovi konkurznej podstaty zvyšnú časť preddavku v
sume 314,95 Eur, evidovanú pod položkou denníka D 19 99 2016, pod účt. dokladom 38. VII. 2016 a to do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ
preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, písomne v 2
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (ako má odvolací súd rozhodnúť), uviesť dátum a podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K001650
Spisová značka: 4K/71/2016
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
Spisová značka: 4K 71/2016
IČS: 6116220563
Okresný súd Banská Bystrica
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, a
ním označeného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
UNIPHARMA - 1. Slovenská lekárnická akciová spoločnosť, so sídlom Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, Prievidza
a Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava
proti
dlžníkovi: Mgr. Katarína Adzimová, nar. 22. 11. 1951, bytom Súdovce 32, 962 71 Súdovce

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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navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, a
ním označeného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
UNIPHARMA - 1. Slovenská lekárnická akciová spoločnosť, so sídlom Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, Prievidza
a
Sociálna poisťovňa,
ul. 29. augusta 8, 813 63
Bratislavaa reštrukturalizácie
Obchodný
vestník 17/2017
Konkurzy
Deň vydania: 25.01.2017
proti
dlžníkovi: Mgr. Katarína Adzimová, nar. 22. 11. 1951, bytom Súdovce 32, 962 71 Súdovce
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám oznamuje, že termín pojednávania určený na deň 30. januára 2017 o 09:00 h na Okresnom súde Banská
Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie je zrušený.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K001651
Spisová značka: 4K/29/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Barbora Silná, nar. 21. 09.
1981, trvale bytom Dukelských Hrdinov 326/37, 965 01 Žiar nad Hronom, správcom ktorého je LawService Recovery,
k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, značka správcu S1731, takto
rozhodol
Súd opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 4K/29/2016- 78 zo dňa 17. 10. 2016
zverejnený v Obchodnom vestníku OV 204/2016 dňa 24. 10. 2016 tak, že správne znie:
„Do funkcie správcu konkurznej podstaty u s t a n o v u j e spoločnosť LawService Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, značka správcu S1731..“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K001652
Spisová značka: 1K/95/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jozef Vlkolenský, nar.
13.03.1973, bytom Bátorová 136, 991 26 Nenince, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ondrej Zachar, so
sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 640, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Ondrejovi Zacharovi, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, značka správcu S 640, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie
správcu do konania prvej schôdze veriteľov v sume 796,66 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K001653
Spisová značka: 1K/92/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Richard Horváth, nar.
16.02.1973, bytom Čeláre 93, 991 22 Čeláre, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ján Ďurove, so sídlom
kancelárie ul. Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec, značka správcu S546 o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po
splnení konečného rozvrhu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok Richard Horváth, nar. 16.02.1973, bytom Čeláre 93, 991 22 Čeláre po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená. Odvolanie možno podať
v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v 2
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení
neskorších predpisov) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K001654
Spisová značka: 26K/43/2015
OZNAM
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/43/2015
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
vo veci
navrhovateľa: Milan Trn / Všeobecná úverová banka, a.s. /
dlžníka: AUTO - IMPEX KOŠICE spol. s r.o.
o vyhlásenie konkurzu
Vás predvolávame na pojednávanie na deň 21.2.2017 o 09:30 hod.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ďalšom pojednávaní
zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
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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,

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.
Obchodný
vestník 17/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 25.01.2017
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

Okresný súd Košice I dňa 18.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001655
Spisová značka: 32K/15/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PRO-BIO s.r.o., so sídlom: Partizánska 8,
071 01 Michalovce, IČO: 36 216 607 o návrhu na otvorenie malého konkurzu takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 16.09.2016 č.k. 32K/15/2016-88 na majetok úpadcu:
PRO-BIO s.r.o., so sídlom: Partizánska 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36 216 607 z a m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 19.1.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K001656
Spisová značka: 32K/15/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PRO-BIO s.r.o., so sídlom: Partizánska 8,
071 01 Michalovce, IČO: 36 216 607 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
I.
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska 15,
040 01 Košice, zn. správcu: S996 nespotrebovanú časť preddavku v sume 697,17 EUR.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa
zákona
č. 200/2011
Z. z. správcovi
o Obchodnom
vestníku JUDr.
697,17 EUR evidovanú
v zázname
o zložení,
pod položkou
denníka
D19
- 103/2016,
podstaty
a o zmene
a doplneníMlynárska
niektorých zákonov
svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
Nataša Kučerová, so sídlom
kancelárie
15, 040na01
Košice,
zn. správcu:
S996, na číslo účtu: SK23 1111
0000 0066 2910 9000, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto
10 uznesenia.
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Deň vydania: 25.01.2017
I.
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska 15,
040 01 Košice, zn. správcu: S996 nespotrebovanú časť preddavku v sume 697,17 EUR.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume
697,17 EUR evidovanú v zázname o zložení, pod položkou denníka D19 - 103/2016, správcovi podstaty JUDr.
Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice, zn. správcu: S996, na číslo účtu: SK23 1111
0000 0066 2910 9000, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 19.1.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K001657
Spisová značka: 32K/15/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PRO-BIO s.r.o., so sídlom:
Partizánska 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36 216 607, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom
kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice, zn. správcu: S996 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice, zn.
správcu: S996, paušálnu odmenu vo výške 2.788,28 EUR s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 19.1.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K001658
Spisová značka: 31K/66/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Beáta Zobolová - KREDIT, s miestom podnikania: Štítnická
29, 048 01 Rožňava, IČO: 10752960, proti dlžníkovi: J.P.-STAV spol. s r.o., so sídlom: Šafárikova 125, 048 01
Rožňava, IČO: 36 183 792 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
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.

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 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 19.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K001659
Spisová značka: 31K/66/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 66/2016-126
vo veci
navrhovateľa: Ing. Beáta Zobolová - KREDIT, s miestom podnikania: Štítnická 29, 048 01 Rožňava, IČO: 10752960,
proti dlžníkovi: J.P.-STAV spol. s r.o., so sídlom: Šafárikova 125, 048 01 Rožňava, IČO: 36 183 792
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 21. 3. 2016 o 9,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
Súd pokladá za potrebné Vás v 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“)].
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa k návrhu nevyjadríte a na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju
neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju
platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.[§19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]
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
predpokladať.
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa zákona
č. 200/2011
Z. z.mohla
o Obchodnom
vestníku Ak súd
a o zmene
doplnení
niektorých
zákonov na svojom
www.justice.gov.sk
zistí, že stranou uvedený
dôvodana
odročenie
pojednávania
nie je webovom
dôležitý, sídle:
bezodkladne
o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie12
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).

platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.[§19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]
Pojednávanie
sa môže
odročiť len z dôležitýchKonkurzy
dôvodov. aPojednávanie
môže byť na návrh strany
odročené25.01.2017
len vtedy,
Obchodný
vestník
17/2017
reštrukturalizácie
Deň vydania:
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).
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 19. 1. 2017
JUDr. Július Tóth
Za správnosť vyhotovenia:
sudca
Mária Šáriczka
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 66/2016-126
vo veci
navrhovateľa: Ing. Beáta Zobolová - KREDIT, s miestom podnikania: Štítnická 29, 048 01 Rožňava, IČO: 10752960,
proti dlžníkovi: J.P.-STAV spol. s r.o., so sídlom: Šafárikova 125, 048 01 Rožňava, IČO: 36 183 792
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 21. 3. 2016 o 9,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
a to
1/ Ing. Beáta Zobolová - KREDIT, s miestom podnikania: Štítnická 29, 048 01 Rožňava, IČO: 10752960,
2/ MONTREAL Plus, s.r.o., so sídlom: Šafárikova 79, Rožňava 048 01, IČO: 36 204 951
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na 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. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 19. 1. 2017
Za správnosť vyhotovenia:
Mária Šáriczka

JUDr. Július Tóth
sudca

Okresný súd Košice I dňa 19.1.2017
JUDr. Július Tóth,

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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K001660
Spisová značka: 31K/65/2011
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: RNDr. Ľubica Ferková,
narodená: 22.09.1964 trvale bytom: Cyrila a Metoda č. 2042/18, 071 01 Michalovce, o návrhu na zrušenie konkurzu
takto
rozhodol
Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: RNDr. Ľubica Ferková, narodená: 22.09.1964 trvale bytom:
Cyrila a Metoda č. 2042/18, 071 01 Michalovce 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 19.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K001661
Spisová značka: 31K/72/2014

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Tomáš Dubiňák,
narodený: 06.07.1983, trvale bytom: J. Wolkera 2237/33, 052 01 Spišská Nová Ves o odvolaní správcu takto

rozhodol
O d v o l á v a správcu podstaty: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie Hlavná 81/A, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1177.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 28.02.2017 o 13.15 hod., v budove Okresného súdu Košice I, pracovisko
Tichá 21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 18B/3. poschodie, a to s nasledovným programom:
a)

schválenie návrhu na nového správcu.

Odvolanému správcovi podstaty: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie Hlavná 81/A, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1177 u k l a d á p o v i n n o s ť, aby novému správcovi podstaty, ktorý bude ustanovený na základe rozhodnutia
schôdze veriteľov bezodkladne po jeho ustanovení predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol mu
potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 19.1.2017
JUDr. Július Tóth,

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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K001662
Spisová značka: 31K/79/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DASKON, s.r.o., so sídlom:
Vojenská 1333/4, 040 01 Košice, IČO: 36 591 041 o odvolaní správcu takto
rozhodol

O d v o l á v a správcu podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1683.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 28.02.2017 o 09.30 hod., v budove Okresného súdu Košice I, pracovisko
Tichá 21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 18B/3. poschodie, a to s nasledovným programom:
a)

schválenie návrhu na nového správcu.

Odvolanému správcovi podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1683 u k l a d á p o v i n n o s ť, aby novému správcovi podstaty, ktorý bude ustanovený na základe rozhodnutia
schôdze veriteľov bezodkladne po jeho ustanovení predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol mu
potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 19.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K001663
Spisová značka: 31K/53/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. Peter Štefáni, narodený: 01.09.1968,
bytom: Komenského 1109/27, 040 01 Košice o výmene správcu podstaty takto
rozhodol

Odvoláva správcu podstaty: JUDr. Miroslav Vereb, so sídlom kancelárie: Šoltésovej 5, 040 01 Košice, zn. správcu:
S971.
Ustanovuje nového správcu podstaty: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1752.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Okresný súd Košice I dňa 18.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K001664
Spisová značka: 31K/53/2008
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zsolt Tamáš - CREDITUS, s
miestom podnikania: Háj 122, 044 02 Háj, IČO: 37015303, o udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu 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 - dlžníka: Zsolt Tamáš - CREDITUS, s
Obchodný
vestník 17/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
25.01.2017
miestom
podnikania:
Háj 122, 044 02 Háj, IČO:
37015303,
o udelenie súhlasu s vylúčením majetku
zo súpisu
takto

rozhodol
Ukladá správcovi úpadcu Zsolt Tamáš - CREDITUS, s miestom podnikania: Háj 122, 044 02 Háj, IČO: 37015303,
JUDr. Františkovi Kočkovi, so sídlom kancelárie: Pribinova 8, 040 01 Košice, zn. správcu: S715, záväzný pokyn na
vylúčenie súpisových zložiek všeobecnej podstaty, a to inej majetkovej hodnoty, popis: Obchodný podiel v obchodnej
spoločnosti BAMEG, s.r.o., so sídlom: Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44 460 546, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 22706/V; register: neuvedené; súpisová hodnota majetku:
6.638,78 EUR, inej majetkovej hodnoty: popis: Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti KERAMARKET, s.r.o., so
sídlom: Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44 459 998, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu KE I.,
odd., Sro, vložka č. 22723/V.; register: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 6.638,78 EUR zverejnených v
Obchodnom vestníku č. 111B/2009 zo dňa 11.06.2009 a peňažnej pohľadávky, celková suma: po odsúhlasení ceny
veriteľmi nevymožiteľné; mena: neuvedené; dlžník: Albertina Packaging, spol. s r.o., so sídlom: Hlinicka 1, Bratislava,
IČO: 31 374 638, KÖRÉP KFT, Péterhegyi út, Budapest 1112, Maďarská republika, IČO: 01-09-063504, TURBO
CAR Bt., Előď út, Vecsés, Maďarská republika, IČO: 13-06-016929, T.F. spol. s r.o., Nálepkova 99, Brno, IČO:
60721707, World and medicine, s.r.o., Codurgova 13, Trnava, IČO: 34111841, GVG s.r.o., Zvolenská 83, Lučenec,
IČO: 31608906 a POLEKSPORT LDT. STI., Polati 4, Ankara, Turecko, IČO: 7320649973.; právny dôvod vzniku:
pohľadávky z obchodného styku; súpisová hodnota majetku: nulová hodnota, zverejnenej v Obchodnom vestníku č.
130B/2009 zo dňa 08.07.2009.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 18.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K001665
Spisová značka: 31K/56/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Prodati s.r.o., v likvidácii, so sídlom: Hlavná 239, 072 06
Malčice, IČO: 36 723 177, v zastúpení: JUDr. Rastislav Masnyk, MBA - likvidátor, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: Prodati s.r.o., v likvidácii, so sídlom: Hlavná
239, 072 06 Malčice, IČO: 36 723 177 pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach a
to písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
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 18.1.2017
JUDr. Július Tóth,

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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K001666
Spisová značka: 27K/23/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Fúska, nar. 11.12.1988, bytom Nitra, Murániho č.
31/23, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Juraj Fúska, nar. 11.12.1988, bytom Nitra, Murániho č. 31/23,
takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka:
Juraj Fúska, nar. 11.12.1988, bytom Nitra,
Murániho č. 31/23.
II.

O t v á r a sa malý konkurz.

III.

Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Petra Bojdu, so sídlom: Nitra - Dražovce, Topoľčianska č. 31/61.

IV. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, na predpísanom tlačive v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn. 27K/23/2016.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / v ďalšom texte len ZoKR / ). Doručenie
prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde ( § 28 ods. 6 ZoKR ). Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
V. Ukladá správcovi povinnosť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu informovať veriteľov dlžníka: Juraj
Fúska, nar. 11.12.1988, bytom Nitra, Murániho č. 31/23, 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. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). 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 Civilného sporového poriadku )
VII. Súd poučuje veriteľov, že 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 <http://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 ZoKR ).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne ( § 28 ods. 4 ZoKR ).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky ( § 28 ods. 5 ZoKR ). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky ( § 29 ods. 3 ZoKR ).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
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oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky ( § 28 ods. 5 ZoKR ). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky ( § 29 ods. 3 ZoKR ).
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, ods. 8 ZoKR ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
VIII. 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 (§ 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku ) aj odôvodnenie, ktoré
vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
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 ZoKR ). Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 ZoKR ).
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.
Okresný súd Nitra dňa 18.1.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K001667
Spisová značka: 32K/45/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: AMBARELLA
s.r.o., so sídlom Kláštorská 387/132, 949 01 Nitra, IČO: 44 486 219, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e JUDr.Tomáša Pintéra, sídlo kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno za
predbežného správcu dlžníkovi AMBARELLA s.r.o., so sídlom Kláštorská 387/132, 949 01 Nitra, IČO: 44 486 219.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu 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. Ľubica Farkašová, sudkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 25.01.2017

K001668
Spisová značka: 2K/79/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci konkurzu na majetok úpadcu: HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s., so sídlom Poľná 1,
Humenné 066 80, IČO: 31 651 577, správcom ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so
sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, o návrhu správcu na vydanie opravného uznesenia, takto
rozhodol
opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2K/79/2014-590 zo dňa 29.12.2016 publikovaného v
Obchodnom vestníku dňa 4.1.2017, ktorý správne znie:
„Priznáva I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške vo výške 7.966,54 eura.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.

Okresný súd Prešov dňa 19.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001669
Spisová značka: 2K/34/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SR - Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7,
080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Semaňák, nar. 11.11.1965, trvale bytom
Rastislavova 3481/2, 058 01 Poprad, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Semaňák, nar. 11.11.1965, trvale bytom Rastislavova 3481/2, 058 01
Poprad,
ustanovuje správcu: JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník,
o t v á r a malý konkurz,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/34/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
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musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu má dlžník právo podať odvolanie. Odvolanie je potrebné podať do 15 dní odo dňa doručenia
uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 19.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001670
Spisová značka: 2K/20/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: PRO CIVITAS s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A,
Bratislava 831 04, IČO: 45 869 464, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Pavel Dragoň, nar.
06.05.1967, bytom Kvetná 93/10, 083 01 Sabinov, takto
rozhodol
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura zloženého navrhovateľom dňa 20.3.2015
na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 33/2015 (53/03-15).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 18.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001671
Spisová značka: 4K/32/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ingrid Hudáková, nar.
14.6.1977, bytom Kojatice 24, okres Prešov, prechodne bez prihlásenia bytom Prešov, správcom ktorého je JUDr.
Peter Novosad, LL.M., so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva správcovi konkurznej podstaty JUDr. Petrovi Novosadovi, LL.M., so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080
01 Prešov paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K001672
Spisová značka: 40R/3/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka GM TECHNOLOGY SK s. r. o. so sídlom Súvoz 1, 911 32
Trenčín, IČO 44 546 505, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka GM TECHNOLOGY SK s. r. o. so sídlom
Súvoz 1, 911 32 Trenčín, IČO 44 546 505, takto
rozhodol
I. Povoľuje sa reštrukturalizácia dlžníka GM TECHNOLOGY SK s. r. o. so sídlom Súvoz 1, 911 32 Trenčín, IČO 44
546 505.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín,
zapísaná v zozname správcov pod značkou S106.
III. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka GM TECHNOLOGY SK s. r. o.
so sídlom Súvoz 1, 911 32 Trenčín, IČO 44 546 505, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40
Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
IV. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v
jednom rovnopise u správcu. Za deň povolenia reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.
V. Určuje sa rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
-

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej
právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie vecným
bremenom,
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 7/2005
Z.z.)),
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako
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vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 7/2005
Z.z.)),
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako 6 mesiacov,
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 10 000 eur, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych
úkonov dlžníka schválených správcom,
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky,
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ust. § 124 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z., vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
VI. Poučenie pre veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou
prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z.. Prihláška sa
podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a
zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 zák. č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 28 ods. 6
zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci
po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005
Z.z.). Podľa § 122 zák. č. 7/2005 Z.z. prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydliska alebo
názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia,
predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť
uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatní v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň povolenia reštrukturalizácie Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka alebo Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo
doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
VII. Účastník reštrukturalizačného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 18.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K001673
Spisová značka: 28NcKR/1/2012
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Ševčík, nar. 18.11.1951, bydliskom Považská
1707/44, 911 01 Trenčín, občan Slovenskej republiky, právne zastúpený JUDr. Darinou Válkovou, advokátkou so
sídlom Jilemnického 21, 911 01 Trenčín o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Miroslav Ševčík, nar. 18.11.1951, bydliskom Považská 1707/44, 911 01
Trenčín.
II. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu obchodnú spoločnosť SKKS, k. s. so sídlom kancelárie Námestie
Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 868 671, značka správcu S1459.
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 1.100,- 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
K001674
Spisová značka: 29K/39/2009
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FISO
s. r. o. v konkurze so sídlom 906 15 Košariská 269, IČO 31 421 377, o vrátení súdneho poplatku takto
rozhodol
Obchodnej spoločnosti FISO s. r. o. v konkurze so sídlom 906 15 Košariská 269,
IČO 31 421 377 sa v r a c i a preplatok na súdnom poplatku vo výške 160,03 eura zložený na účet tunajšieho súdu
dňa 15.12.2015 pod pol. D5 1428/2015 po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2, § 357 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku)
Okresný súd Trenčín dňa 16.11.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Michal Fiala, sudca
K001675
Spisová značka: 40K/27/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marta Trníková, nar. 29.09.1959,
bydliskom 958 03 Pažiť 103, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Karol Porubčin so sídlom kancelárie
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S297, o schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku
zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov takto
rozhodol
Schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 11/2017 zo dňa 17.01.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z.)
Okresný súd Trenčín dňa 19.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K001676
Spisová značka: 22K/6/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti Drevovýroba SIMA spol. s r. o. so
sídlom Ľudmily Podjavorinskej 1A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 34 128 671, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť Drevovýroba SIMA spol. s r. o. so sídlom Ľudmily Podjavorinskej
1A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 34 128 671, takto
rozhodol
I. Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca JUDr. Otto Markech so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01
Trenčín, značka správcu S1427.
II. Predbežnému správcovi sa ukladá zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení majetnosti je
povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty, z majetku, pri ktorom možno
dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka odporovateľným právnym úkonom ako aj z majetku, ktorý
predstavuje nárok všeobecnej podstaty na zaplatenie zmluvnej pokuty z titulu porušenia povinnosti podľa § 11 od. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
III. Predbežný správca je povinný predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do
funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Okresný súd Trenčín dňa 19.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K001677
Spisová značka: 40K/49/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mário Martiš, nar. 18.02.1979, trvale
bytom Partizánska 215/55, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, ktorého správcom je Mgr. Martin Berec so sídlom
kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, o návrhu správcu na predĺženie lehoty na
popieranie pohľadávok, takto
rozhodol
Návrh správcu na predĺženie lehoty na popieranie pohľadávok sa zamieta.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 19.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K001678
Spisová značka: 38K/27/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Monika Burianová, nar. 30.12.1989, bydlisko
ul. 9. Mája 595/4-7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Babeľa so sídlom
kancelárie Centrum 37/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Monika Burianová, nar. 30.12.1989, bydlisko ul. 9. Mája 595/4-7, 957 01 Bánovce nad
Bebravou sa zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
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 19.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K001679
Spisová značka: 38K/27/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Monika Burianová, nar. 30.12.1989, bydlisko ul. 9. Mája
595/4-7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Monika Burianová, nar. 30.12.1989, bydlisko ul. 9. Mája 595/4-7, 957 01 Bánovce nad
Bebravou na povolenie oddlženia sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§ 355 ods. 2, § 357 CSP).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom (§ 199 ZKR).
Okresný súd Trenčín dňa 19.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K001680
Spisová značka: 36K/20/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Monika Danová, nar. 20.03.1973,
bytom J. Dalloša 1352/34, 925 21 Sládkovičovo, správcom ktorého je JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
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Súd p o u k a z u j e správcovi: JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 909 01 Skalica,
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 51/2014, a to do 3 dní
od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K001681
Spisová značka: 36K/39/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Matovičová, narodená 15.12.1964, trvale bytom 919
61 Ružindol 116, správcom ktorého je Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa, o
žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu,
takto
rozhodol

Súd p o u k a z u j e správcovi: Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa,
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 106/2016, a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K001682
Spisová značka: 36K/16/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľudmila Cervanová, narodená
15.10.1979, Mateja Bela 4661/4, 921 01 Piešťany, právne zastúpená Mgr. Ing. Marián Galbavý, Piešťanská 3, 917 01
Trnava, správcom majetku ktorého je JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 909 01 Skalica,
o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi: JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 909 01 Skalica,
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 264, 56 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 264,56 EUR evidovaného pod pol. reg. D19 42/2016, a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K001683
Spisová značka: 36K/28/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: QBAC, s.r.o., so sídlom 906 32
Jablonica 733, IČO: 46 764 607, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
29803/T, zastúpeného Advokátska kancelária Borgulová & Péteriová, s.r.o., so sídlom Farská 4, 949 01 Nitra,
správcom ktorého je Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01 Trnava , o
žiadosti správcu o priznanie odmeny správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01
Trnava, odmenu vo výške 2 323,57 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K001684
Spisová značka: 36K/36/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Jankovič, narodený 27.02.1974, trvale bytom
Kátovská 1126/7, 908 51 Holíč, právne zastúpený Mgr. Janette Adamcová, advokátka, Hodžova 261/1, 907 01
Myjava, predbežným správcom ktorého je Ing. Lucia Sandtner, PhD., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 477, 905
01 Senica, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol

Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi. Ing. Lucia Sandtner, PhD., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 477,
905 01 Senica, odmenu vo výške 199,16 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 15,27 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
vo výške 214,43 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
D19 102/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001685
Spisová značka: 36K/27/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lucia Balciarová, narodená
23.09.1983, bytom Sotinská 1474/9, 905 01 Senica, správcom majetku ktorého je Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., so
sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, o žiadosti správcu priznaní odmeny správcu za výkon funkcie
do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01
Trnava, paušálnu odmenu vo výške 796,66 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K001686
Spisová značka: 36K/20/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ONEP, s.r.o., so sídlom Pekárska 11,
917 01 Trnava, IČO: 36 190 292, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 37578/T, správcom ktorého je JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, o žiadosti
predchádzajúceho správcu o priznanie odmeny správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie Kováčska 23, 931 01 Šamorín,
odmenu vo výške 6 638,78 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.1.2017
JUDr. Martin Smolko, vyšší súdny úradník
K001687
Spisová značka: 25K/33/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Judita Kovácsová, nar. 2.4.1982,
Hlavná ulica 280/74, 930 13 Trhová Hradská, správcom majetku ktorého je DAREKON, k.s., so sídlom kancelárie:
Pekárska 11, Trnava, o výmene správcu, takto
rozhodol
I.
Súd odvoláva z funkcie správcu: DAREKON, k.s., so sídlom kancelárie: Pekárska 11, Trnava.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom
kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K001688
Spisová značka: 25K/25/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č.49, 917 83 Trnava (0338821 511 fax: 033/88 21 191
elektronická adresa : podatelnaOSTT@justice.sk
Váš list číslo Naše číslo
Vybavuje/(
25K/25/2016

Trnava
Mgr. Spálová 19.1.2017

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 25K/25/2016
VEC
Upovedomenie o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci 25K/25/2016 navrhovateľa - veriteľa: Mesto Gbely, so sídlom
Námestie Slobody 1261, 908 45 Gbely, IČO: 309524, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
TEHELŇA GBELY, s.r.o., IČO 34 097 040, Mirka Nešpora 1410, 908 45 Gbely, zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 62/T, upovedomuje veriteľov označených v návrhu :
Veriteľ č. 1
Veriteľ č. 2
Veriteľ č. 3
Veriteľ č. 4
Veriteľ č. 5

:
:
:
:
:

Mesto Gbely, Námestie Slobody 1261, 908 45 Gbely, IČO: 309524
Dom pokojnej staroby Gbely, n.o., Prof. Čárskeho 273, 908 45 Gbely
Stredná odborná škola elektrotechnická Gbely, Učňovská 700/6,908 45 Gbely
Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava

o termíne pojednávania, ktoré bolo nariadené na deň
26. 01. 2017 o 10.30 hod., č. d. 244, 1. poschodie, budova Okresného súdu Trnava
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým
sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo
veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.

JUDr. Dagmar Valocká
sudkyňa

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K001689
Spisová značka: 25K/33/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Opalek, nar. 16.5.1952,
Viničná 6604/10, Biely Kostol, ktorého správcom je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom
kancelárie: Kollárová 34, Trnava, IČO: 36 669 415, uznesením č.k. 25K/33/2012-276 zo dňa 16.12.2016 povolil
vstup nového veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803,
namiesto pôvodného veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,
IČO: 35 815 256, v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 59,51 eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňom
17.01.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.1.2017
Mgr. Barbora Odnogová, vyšší súdny úradník
K001690
Spisová značka: 5NcKR/15/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Svetlošák, nar. 27.4.1983, bytom Klin 160, 029 41
Klin o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I. Povoľuje oddlženie dlžníka: Marián Svetlošák, nar. 27.4.1983, bytom Klin 160, 029 41 Klin.
II. Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Gabriela Bírošová so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina.
III. Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať písomnému súhlasu
správcu nasledovne:
- právne úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 300,- EUR alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 200,- EUR v jednom
kalendárnom mesiaci
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník je povinný poskytnúť na konci každého skúšobného roka na uspokojenie svojich záväzkov správcovi sumu
2.160,- EUR.
V. Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom. Zároveň je správca povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú písomnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 19.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K001691
Spisová značka: 3K/10/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Svetlošák, nar. 27.4.1983,
bytom Klin 160, 029 41 Klin, podnikajúceho pod obchodným menom Marián Svetlošák, s miestom podnikania 029
41Klin 160, IČO: 40338177 (toho času má pozastavenú činnosť), uznesením 3K/10/2014-298 zo dňa 7.12. 2016
zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 30.12. 2016.
Okresný súd Žilina dňa 19.1.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
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K001692
Spisová značka: 31K/69/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice proti dlžníkovi: Karol Halászy, s miestom podnikania: Šafárikova 33, 048 01 Rožňava, IČO: 30286221, o
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 23.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K001693
Spisová značka: 31K/69/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 69/2016-24
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: Karol Halászy,
s miestom podnikania: Šafárikova 33, 048 01 Rožňava, IČO: 30286221,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 21. 3. 2017 o 11,00 hod.
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

na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
31
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.

PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 69/2016-24
vo veci
Obchodný vestník 17/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 25.01.2017
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: Karol Halászy,
s miestom podnikania: Šafárikova 33, 048 01 Rožňava, IČO: 30286221,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 21. 3. 2017 o 11,00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
Súd pokladá za potrebné Vás v 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“)].
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa k návrhu nevyjadríte a na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju
neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju
platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.[§19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]
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).
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 23. 1. 2017

Za správnosť vyhotovenia:
Mária Šáriczka

JUDr. Július Tóth
sudca

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 69/2016-24
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: Karol Halászy,
s miestom podnikania: Šafárikova 33, 048 01 Rožňava, IČO: 30286221,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 21. 3. 2017 o 11,00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
a to
1/ Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
2/ UniCredit Leasing Slovakia,
so sídlom:
Šancová
814 99
Bratislava,
IČO:
a o zmene aa.s.
doplnení
niektorých
zákonov 1/A,
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
35 703 978
32
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 21. 3. 2017 o 11,00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
Obchodný vestník 17/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 25.01.2017
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
a to
1/ Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice
2/ UniCredit Leasing Slovakia, a.s. so sídlom: Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO:
35 703 978
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na 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. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 23. 1. 2017
Za správnosť vyhotovenia:
Mária Šáriczka

JUDr. Július Tóth
sudca

Okresný súd Košice I dňa 23.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K001694
Spisová značka: 40K/2/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Bc. Lucia Toráčová, nar. 15.09.1975, trvale bytom R.
Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza 1 - Prievidza II Píly, korešpondenčná adresa A. Mišúta 721/13, 971 01 Prievidza, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Bc. Lucia Toráčová, nar. 15.09.1975, trvale bytom R. Jašíka
1929/5,
971 01 Prievidza 1 - Prievidza II Píly takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Bc. Lucia Toráčová, nar. 15.09.1975, trvale bytom R. Jašíka 1929/5,
971 01 Prievidza 1 - Prievidza II Píly.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Trenčín dňa 20.1.2017
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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Okresný súd Trenčín dňa 20.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, 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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K001695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdoš Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/17/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/17/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu
Branislav Gajdoš, nar.: 11.08.1978, bytom Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom
konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 02.01.2017 správcom do
zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
EOS KSI
EOS KSI
EOS KSI
EOS KSI

Slovensko, s.r.o.
Slovensko, s.r.o.
Slovensko, s.r.o.
Slovensko, s.r.o.

IČO
35 724 803
35 724 803
35 724 803
35 724 803

Ulica
Pajštúnska
Pajštúnska
Pajštúnska
Pajštúnska

Číslo
5
5
5
5

Obec
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

PSČ
851 02
851 02
851 02
851 02

Štát
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
4.120,81 €
4.730,01 €
101,38 €
284,33 €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K001696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Hogaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šumperská 43/27, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/18/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpis všeobecnej podstaty - doplnenie 20.01.2017
Štefan Hogaj, v konkurze, nar. 01.01.1969, Šumperská 43/27, 971 01 Prievidza
40K/18/2016
P.č. Názov, popis súpisovej zložky majetku

Súpis. hodnota Dátum a právny dôvod
€
zapísania

Poznámka
Deň
zapísania

H. Iná majetková hodnota
4.

Vrátenie neoprávnene zrazenej časti mzdy za 7/2016, PROFI
81,99
CREDIT

§ 67 ods. 1 písm. b)

26.8.2016

5.

Vrátenie neoprávnene zrazenej časti mzdy za 7/2016, PROFI
39,35
CREDIT

§ 67 ods. 1 písm. b)

26.8.2016

6.

Mzda 8/2016 v rozsahu podliehajúcom konkurzu

§ 67 ods. 1 písm. b)

16.9.2016

1580,62

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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7.

Mzda 9/2016 v rozsahu podliehajúcom konkurzu

1297,79

§ 67 ods. 1 písm. b)

13.10.2016

8.

Mzda 10/2016 v rozsahu podliehajúcom konkurzu

535,92

§ 67 ods. 1 písm. b)

11.11.2016

9.

Nemocenská dávka 11/2016 v rozsahu podliehajúcom
konkurzu

305,04

§ 67 ods. 1 písm. b)

19.12.2016

10.

Nemocenská dávka 12/2016 v rozsahu podliehajúcom
konkurzu

374,84

§ 67 ods. 1 písm. b)

13.1.2017

K001697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Hruška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/5/2016 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/5/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis všeobecnej podstaty 18.01.2017
Dušan Hruška, v konkurze, nar. 04.09.1977, Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany
22K/5/2016
P.č. Názov, popis súpisovej zložky majetku

Súpis.
hodnota €

Dátum a právny dôvod
zapísania
Približny rok Opotrebovanosť/
výr.
umiestnenie

D. Hnuteľné veci
1.

BMW 525 TDS, PD836ET, WIN
WBADG710X0BW90524

Poznámka

400,-

18.01.2017, § 67 ods. 1
písm. a)

H. Iná majetková hodnota

1999

opotrebované/úpadca
Deň zapísania

1.

Hotovosť zložená úpadcom

1660,-

2.

Nespotrebovaná časť preddavku

663,88

3.

OTP-Odmena za prihlásenie do IB

5,-

4.

Mzda 12/2016 v rozsahu podliehajúcom
konkurzu

265,94

18.01.2017, § 67 ods. 1
písm. a)
Uznesenie OS TN
22K/5/2016-38
03.12.2015, § 67 ods. 1
písm. a)
03.12.2015, § 67 ods. 1
písm. b)

18.1.2017
18.1.2017
18.1.2017
18.1.2017

K001698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krajčovič Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlohovec, P.O.BOX 98, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/31/2016 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/31/2016
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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25K/31/2016
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej konkurznej podstate a zámer zostaviť konečný
rozvrh výťažku zo všeobecnej konkurznej podstaty, v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu Andrej
Krajčovič, nar.: 22.08.1984, bytom 920 01 Hlohovec, vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn.
25K/31/2016.
Týmto oznamom správca úpadcu v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005
Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ďalej len „ZKR“), oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej konkurznej podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej konkurznej podstaty
podľa ust. § 98 ods. 1 ZKR.
Poučenie:
Podľa ust. § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Podľa ust. § 96 ods. 4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka
proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu
Andrej Krajčovič

K001699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Majchrovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerlinská 3, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/54/2014 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/54/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Daniel Fink, adresa kancelárie správcu: Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné, správca podstaty úpadcu:
Alena Majchrovičová, nar. 28.09.1984, bytom Čerlinská 3, 091 01 Stropkov, opätovne zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, a to z dôvodu, že na prvej schôdzi veriteľov konanej dňa 07.04.2015 a ani dňa 28.04.2015 sa nezúčastnil
žiaden z veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať, na základe čoho podľa § 35 ods. 3 ZKR, schôdza veriteľov
nebola uznášaniaschopná. Podľa § 34 ods. 4 a § 34 ods. 2 ZKR preto správca zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov na
deň 17.02.2017 o 10.00 hod. (prezentácia od 9.30 hod.) v kancelárii správcu.
Program schôdze
1. Otvorenie schôdze a zistenie uznášaniaschopnosti

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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2. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Správa o činnosti správcu, súpise podstát a stave konkurzného konania
5. Rôzne
6. Záver
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.
Pri prezentácii veritelia predložia platný doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra
(informatívny výpis), fyzické osoby – podnikatelia aktuálny výpis zo živnostenského registra (informatívny výpis)
a zástupcovia veriteľov písomné plnomocenstvo oprávňujúce na účasť a hlasovanie zástupcu na schôdzi veriteľov
spolu s aktuálnym výpisom z obchodného registra.
JUDr. Daniel Fink, správca

K001700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obecný podnik Svätý Anton s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 434 119
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 63/2016 S 1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 63/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPIS MAJETKU úpadcu: Obecný podnik Svätý Anton s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom 969 72 Svätý Anton 34, IČO:
46 434 119, zast. likvidátorom Ing. Janou Koreňovou, bytom 969 72 Svätý Anton 65, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro., vložka č. 21159/S
Č. k.: 2K 63/2016
Číslo súpisovej
Súpisová
Súpis. zložka majetku Identifikácia Podstata
položky
hodnota
Pohľadávka
voči Zmluvná
20.
všeobecná 12.500,00 €
konateľovi úpadcu
pokuta

Dátum a dôvod zápisu
20.01.2017, zmluvná pokuta v zmysle ust. §
11 ods. 2 zák. č. 7/2005 ZKR

18.382,22 €
Spolu k 20.01.2017

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K001701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BH-STAV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Do poľa 305, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 393 304
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 5K/15/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/15/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin (ďalej len „Správca“) ako predbežná správkyňa
dlžníka: BH-STAV, s.r.o., so sídlom: Do poľa 305, 013 22 Rosina, IČO: 36 393 304 (ďalej len „Dlžník“) oznamuje,
že do správcovského spisu Dlžníka možno nahliadnuť v pracovných dňoch pondelok až piatok od 10:00 hod. do
16:00 hod. v kancelárii Správcu na Jilemnického 30, 036 01 Martin. Termín nahliadnutia do spisu je možné
dohodnúť e-mailom na e-mailovej adrese: marina.gallova@gmail.com.

V Martine, dňa 19.1.2017
JUDr. Marína Gallová – predbežný správca

K001702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojsovič Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady Cyrila a Metoda 18/7-22, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1970
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/34/2015 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/34/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku (návrh)
I.
Všeobecná časť
Dňa 11.08.2015 Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40K/34/2015-66 vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: Peter
Vojsovič, nar. 17.05.1970, bytom: Sady Cyrila a Metoda 18/7-22, 018 51 Nová Dubnica (ďalej len ,,Úpadca“) a do
funkcie správcu Úpadcu ustanovil obchodnú spoločnosť: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., sídlo
kancelárie: Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín, IČO: 36 865 265 (ďalej len „Predchádzajúci správca“).
Dňa 28.09.2015 Predchádzajúci správca v súlade s príslušnými ustanoveniami ZoKR vyzval zamestnávateľa
Úpadcu: EKOMET – KUPREX spol. s.r.o., Svätoplukova 1730, 020 01 Púchov na vykonávanie zrážok zo mzdy
Úpadcu a na poukazovanie zrazenej časti mzdy na účet Úpadcu vedený správcom.
Dňa 23.11.2015 Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40K/34/2015-129 odvolal Predchádzajúceho správcu
z funkcie správcu Úpadcu a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil obchodnú spoločnosť: SKKS, k.s., sídlo
kancelárie: Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 868 671 (ďalej len
,,Správca“).
Dňa 21.09.2015 boli na účet Úpadcu vedený Správcom poukázané finančné prostriedky vo výške 1.700,- EUR
predstavujúce majetok Úpadcu podliehajúci konkurzu.
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II.
Výťažok zo speňaženia
Nasledovný prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku s priradením výťažku na túto zložku
pripadajúci:
Súpisová
Výťažok
zo
hodnota v EUR speňaženia v EUR

Por. č. Opis súpisovej zložky majetku
1.

Peňažná pohľadávka z účtu v banke: Tatra banka, a.s., č. účtu: 293 405 5506/1100, zostatková
1.700,00
suma/mena: 1.700,- EUR

2.

Iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy, mesačne vykonávané zrážky zo mzdy úpadcu v zmysle
ust. § 67 ods. 1 písm. b) v spojení s ust. § 72 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii
380,00

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Peňažná pohľadávka, celková suma: 215,47, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 12/2015 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): EKOMET – KUPREX spol. s.r.o., Svätoplukova 1730, 020 01 Púchov,
IČO: 31 401 546
215,47
Peňažná pohľadávka, celková suma: 169,78, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 01/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): EKOMET – KUPREX spol. s.r.o., Svätoplukova 1730, 020 01 Púchov,
IČO: 31 401 546
169,78
Peňažná pohľadávka, celková suma: 247,00, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 02/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): EKOMET – KUPREX spol. s.r.o., Svätoplukova 1730, 020 01 Púchov,
IČO: 31 401 546
247,00
Peňažná pohľadávka, celková suma: 193,28, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 03/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): EKOMET – KUPREX spol. s.r.o., Svätoplukova 1730, 020 01 Púchov,
IČO: 31 401 546
193,28
Peňažná pohľadávka, celková suma: 170,44, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 04/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): EKOMET – KUPREX spol. s.r.o., Svätoplukova 1730, 020 01 Púchov,
IČO: 31 401 546
170,44
Peňažná pohľadávka, celková suma: 183,46, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 05/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): EKOMET – KUPREX spol. s.r.o., Svätoplukova 1730, 020 01 Púchov,
IČO: 31 401 546
183,46
Peňažná pohľadávka, celková suma: 180,99, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 06/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): EKOMET – KUPREX spol. s.r.o., Svätoplukova 1730, 020 01 Púchov,
IČO: 31 401 546
180,99
Peňažná pohľadávka, celková suma: 180,79, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 07/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): EKOMET – KUPREX spol. s.r.o., Svätoplukova 1730, 020 01 Púchov,
IČO: 31 401 546
180,79
Peňažná pohľadávka, celková suma: 190,28, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 08/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): EKOMET – KUPREX spol. s.r.o., Svätoplukova 1730, 020 01 Púchov,
IČO: 31 401 546
190,28
Peňažná pohľadávka, celková suma: 182,63, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 09/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): EKOMET – KUPREX spol. s.r.o., Svätoplukova 1730, 020 01 Púchov,
IČO: 31 401 546
182,63
Peňažná pohľadávka, celková suma: 177,41, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 10/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): EKOMET – KUPREX spol. s.r.o., Svätoplukova 1730, 020 01 Púchov,
IČO: 31 401 546
177,41

1.700,00

173,36
164,59

215,47

169,78

247,00

193,28

170,44

183,46

180,99

180,79

190,28

182,63

177,41
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Peňažná pohľadávka, celková suma: 182,62, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 11/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
14.
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): EKOMET – KUPREX spol. s.r.o., Svätoplukova 1730, 020 01 Púchov,
IČO: 31 401 546
182,62
Spolu
4.354,15

182,62
4.312,10

Ďalší výťažok zo speňaženia majetku Úpadcu podliehajúceho konkurzu predstavujú:
·
·

úroky z vkladov na účte Úpadcu (k 18.01.2017):
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov

0,19 EUR

predbežného správcu

663,88 EUR

Celkovo výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty: 4.976,17 EUR.

III.
Pohľadávky proti podstate
Podľa § 87 ods. 1 ZoKR Pohľadávky proti podstate sú pohľadávky proti všeobecnej podstate a pohľadávky proti
oddelenej podstate.
Podľa § 87 ods. 4 ZoKR Pohľadávky proti všeobecnej podstate uspokojuje správca priebežne; ak nemôže plne
uspokojiť pohľadávky proti všeobecnej podstate toho istého poradia, uspokojí ich pomerne.
Podľa § 95 ods. 1 ZoKR 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.
Podľa § 96 ods. 2 ZoKR Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie
poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer
zostaviť rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.
Správca podaním zverejneným v Obchodnom vestníku SR č. 225/2016 zo dňa 24.11.2016 zverejnil oznam o
zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Čistý výťažok zo speňaženia majetku sa zníži o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku.
Pohľadávky proti všeobecnej podstate predstavujú:
P.č. Veriteľ

Právny dôvod

1

I&R
KONKURZY
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

A

2

I&R
KONKURZY
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

A

3

I&R
KONKURZY
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

4

Tatra banka, a.s.

5

I&R
KONKURZY
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

6

Tatra banka, a.s.
I&R

KONKURZY

Čas

Suma Uspokojenie

vzniku splat.

€

čas

Dôvod
rozsah priradenia

Súpisová
zložka

Poštovné 08/2015

31.08.15 14.09.15 7,75 €

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty

Poštovné 09/2015

30.09.15 14.10.15 15,65 €

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty

A Cestovné - Trenčín - stretnutie s
104,11
30.09.15 14.10.15
Úpadcom
€

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty

A

Bankové poplatky 09/2015

30.09.15 30.09.15 6,18 € 30.09.15 6,18 €

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty

poštovné 10/2015

31.10.15 14.11.15 7,75 €

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty

Bankové poplatky 10/2015

31.10.15 31.10.15 6,18 € 31.10.15 6,18 €

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty

A Cestovné - Trenčín - účasť na

103,22

§ 87 ods. 2, všetky
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7

I&R
KONKURZY
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

A Cestovné - Trenčín - účasť na
103,22
30.11.15 14.12.15
prvej schôdzi veriteľov
€

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty

8

I&R
KONKURZY
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

A

9

Tatra banka, a.s.

poštovné 11/2015

30.11.15 14.12.15 1,70 €

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty

Bankové poplatky 11/2015

30.11.15 30.11.15 6,18 € 30.11.15 6,18 €

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty

Stanislav Kršiak, Obch. stredisko
10 MÁJ 1421, 018 41 Dubnica nad Kancelárske potreby
01.12.15 01.12.15 6,10 € 01.12.15 6,10 €
Váhom
Cestovné - Trenčín - I & R
Konkurzy a reštrukturalizácie,
11 SKKS, k.s.
08.12.15 08.12.15 7,58 € 21.12.15 7,58 €
k.s. - prevzatie správcovského
spisu
12 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

13 Tatra banka, a.s.

Mesačný poplatok 2015/12

14

I&R
KONKURZY
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

A

21.12.15 21.12.15 1,55 €

Poštovné

17 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

18 SLSP, a.s.

Poplatok
súčinnosti

za

Stanislav Kršiak, Obch. stredisko
Kancelárske
potreby
19 MÁJ 1421, 018 41 Dubnica nad
kancelársky papier
Váhom

23 Prima banka Slovensko, a.s.
24 Slovenská pošta, a.s.
25 Tatra banka, a.s.
26 Tatra banka, a.s.
27

I&R
KONKURZY
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty

§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
07.01.16 07.01.16 1,55 € 07.01.16 1,55 €
písm. c)
§ 87 ods.
08.01.16 08.01.16 3,10 € 08.01.16 3,10 €
písm. c)
poskytnutie
§ 87 ods.
12.01.16 27.01.16 24,00 € 25.01.16 24,00 €
písm. c)

16 Slovenská pošta, a.s.

22 Tatra banka, a.s.

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty
§ 87 ods. 2, všetky
18.12.15 18.12.15 1,00 € 18.12.15 1,00 €
písm. c)
podstaty

poštovné 12/2015
Bankové poplatky 12/2015

21 Tatra banka, a.s.

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty

10.12.15 10.12.15 1,55 € 10.12.15 1,55 €

15 Tatra banka, a.s.

20 Slovenská pošta, a.s.

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty

31.12.15 31.12.15 7,36 € 31.12.15 7,36 €

-

21.01.16 21.01.16 7,80 € 21.01.16 7,80 €

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty

§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
Mesačný poplatok 2016/01
18.01.16 18.01.16 1,00 € 18.01.16 1,00 €
písm. c)
§ 87 ods.
Bankové poplatky 01/2016
30.01.16 30.01.16 6,36 € 30.01.16 6,36 €
písm. c)
Poplatok
za
poskytnutie
§ 87 ods.
10.02.16 17.02.16 24,00 € 15.02.16 24,00 €
súčinnosti
písm. c)
§ 87 ods.
Poštovné
12.02.16 12.02.16 1,55 € 12.02.16 1,55 €
písm. c)
§ 87 ods.
Mesačný poplatok 2016/02
18.02.16 18.02.16 1,00 € 18.02.16 1,00 €
písm. c)
§ 87 ods.
Bankové poplatky 02/2016
29.02.16 29.02.16 6,36 € 29.02.16 6,36 €
písm. c)
Poštovné

29.01.16 29.01.16 1,55 € 29.01.16 1,55 €

A Paušálna odmena správcu do
konania I. SchV.

796,66
€

28 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

18.03.16 18.03.16 1,70 € 18.03.16 1,70 €

29 Tatra banka, a.s.

Mesačný poplatok 2016/03

18.03.16 18.03.16 1,00 € 18.03.16 1,00 €

30 Tatra banka, a.s.

Bankové poplatky 03/2016

31.03.16 31.03.16 6,18 € 31.03.16 6,18 €

31 Tatra banka, a.s.

Mesačný poplatok 2016/04

18.04.16 18.04.16 1,00 € 18.04.16 1,00 €

32 Tatra banka, a.s.

Bankové poplatky 04/2016

30.04.16 30.04.16 6,18 € 30.04.16 6,18 €

33 Tatra banka, a.s.

Mesačný poplatok 2016/05

18.05.16 18.05.16 1,00 € 18.05.16 1,00 €

34 Tatra banka, a.s.

Bankové poplatky 05/2016

31.05.16 31.05.16 6,18 € 31.05.16 6,18 €

35 Tatra banka, a.s.

Mesačný poplatok 2016/06

20.06.16 20.06.16 1,00 € 20.06.16 1,00 €

36 Tatra banka, a.s.

Bankové poplatky 06/2016

30.06.16 30.06.16 6,18 € 30.06.16 6,18 €

37 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

08.07.16 08.07.16 1,15 € 08.07.16 1,15 €

38 Tatra banka, a.s.

Mesačný poplatok 2016/07

18.07.16 18.07.16 1,00 € 18.07.16 1,00 €

39 Tatra banka, a.s.

Bankové poplatky 07/2016

30.07.16 30.07.16 6,18 € 30.07.16 6,18 €

2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty

§ 87 ods. 2, všetky
písm. a)
podstaty
§ 87 ods.
písm. a)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
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podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
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40 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

15.08.16 15.08.16 1,55 € 15.08.16 1,55 €

41 Tatra banka, a.s.

Mesačný poplatok 2016/08

18.08.16 18.08.16 1,00 € 18.08.16 1,00 €

42 Tatra banka, a.s.

Bankové poplatky 08/2016

31.08.16 31.08.16 6,18 € 31.08.16 6,18 €

43 Tatra banka, a.s.

Mesačný poplatok 2016/09

19.09.16 19.09.16 1,00 € 19.09.16 1,00 €

44 Tatra banka, a.s.

Bankové poplatky 09/2016

30.09.16 30.09.16 6,18 € 30.09.16 6,18 €

45 Tatra banka, a.s.

Mesačný poplatok 2016/10

18.10.16 18.10.16 1,00 € 18.10.16 1,00 €

46 Tatra banka, a.s.

Bankové poplatky 10/2016

31.10.16 31.10.16 6,18 € 31.10.16 6,18 €

47 Tatra banka, a.s.

Mesačný poplatok 2016/11

18.11.16 18.11.16 1,00 € 18.11.16 1,00 €

48 Tatra banka, a.s.

Bankové poplatky 11/2016

30.11.16 30.11.16 6,18 € 30.11.16 6,18 €

49 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

02.12.16 02.12.16 1,70 € 02.12.16 1,70 €

50 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

06.12.16 06.12.16 1,70 € 06.12.16 1,70 €

51 Tatra banka, a.s.

Mesačný poplatok 2016/12

19.12.16 19.12.16 1,00 € 19.12.16 1,00 €

52 Tatra banka, a.s.

Bankové poplatky 12/2016

31.12.16 31.12.16 6,18 € 31.12.16 6,18 €

53 SKKS, k.s.

Odmena správcu z výťažku

156,73
€

54 Slovenská republika

Súdny poplatok 0,2% z výťažku

9,50 €
1
404,62
€

SPOLU

§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. a)
§ 87 ods.
písm. k)

2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty

200,00
€

IV.
Odmena správcu z výťažku
Podľa § 43 ods. 1 druhá veta ZoKR 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 § 43 ods. 2 druhá veta ZoKR Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu je
splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.
Podľa § 13 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia ZoKR (ďalej len „Vyhláška“) 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“). Za
speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku
nemá žiaden správca.
Podľa § 13 ods. 2 Vyhlášky Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných
prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov
speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).
Podľa § 13 ods. 3 prvá veta Vyhlášky Nárok na odmenu z výťažku má ten správca, ktorý prijal alebo zabezpečil
peňažné plnenie v eurách, ktoré predstavuje výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.
Podľa § 17 ods. 2 Vyhlášky Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi
odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo
speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.
Odmena Správcu za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu:

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

43

Obchodný vestník 17/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Prehľad výšky odmeny Správcu za speňaženie inej
Výťažok
P.č. peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu (§ 17 ods. 2
speňaženia
Vyhlášky)
1

5% z dosiahnutého výťažku

zo Náklady
speňaženia

2 612,10 €

0,00 €

Deň vydania: 25.01.2017

Výpočtový základ pre Výška
výpočet odmeny správcu odmeny
2 612,10 €

130,61 €

Odmena Správcu spolu:
130,61 EUR bez DPH + 26,12 EUR (DPH 20 %) = 156,73 EUR
Čistý výťažok určený na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov (výťažok po odpočítaní pohľadávok
proti podstate a odmeny Správcu) predstavuje:
A.1

výťažok zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty

4 976,17 EUR

Spolu výťažok

4 976,17 EUR

B.1

pohľadávky proti všeobecnej podstate (bez odmeny Správcu)

1 247,89 EUR

B.2

odmena Správcu

156,73 EUR

B.3

nerozvrhnutá suma na úhradu budúcich pohľadávok

50,00 EUR

Spolu pohľadávky proti všeobecnej podstate a nerozvrhnutá suma

1 454,62 EUR

Čistý výťažok určený na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov

3 521,55 EUR

Podľa § 95 ods. 1 ZoKR 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.
Podľa § 95 ods. 2 prvá veta ZoKR Pohľadávky spojené so záväzkom podriadenosti podľa osobitného
predpisu1a) (ďalej len „podriadené pohľadávky“) sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku zo speňaženia majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý vo všeobecnej podstate zvýšil po úplnom uspokojení iných nezabezpečených
pohľadávok.
Podľa § 95 ods. 3 pred bodkočiarkou ZoKR Tak isto ako podriadená pohľadávka sa uspokojí tiež zmluvná pokuta a
pohľadávka, ktorá patrí alebo patrila veriteľovi, ktorý je alebo kedykoľvek od vzniku pohľadávky bol spriaznený s
úpadcom (ďalej len „spriaznené pohľadávky“).
Podľa § 96 ods. 1 ZoKR Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené
pohľadávky uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na základe
rozvrhu z oddelenej podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške.
Podľa § 98 ods. 1 ZoKR Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení
majetku všeobecnej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky, správca
uschová.
V prípade, ak od schválenia rozvrhu do skončenia konkurzu budú Úpadcovi vykonané ďalšie zrážky zo
mzdy alebo iných príjmov Úpadcu v rozsahu, v akom podliehajú konkurzu, tento výťažok bude dodatočne
prerozdelený medzi veriteľov pomerne podľa vzájomnej výšky prihlásených pohľadávok týchto veriteľov.

V.
Rozvrh
Na základe uvedených skutočností a s poukazom na citované zákonné ustanovenia Správca týmto žiada zástupcu
veriteľov, aby o návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty takto
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r o z h o d o l:
Zástupca veriteľov s c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty podľa návrhu správcu podľa
nasledovného prehľadu:
·
·
·

výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
pohľadávky proti všeobecnej podstate
čistý výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty určený

4.976,17 EUR
1.454,62 EUR

na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov

3.521,55 EUR

Nezabezpečení veritelia sa u s p o k o j u j ú pomerne podľa nasledovného prehľadu:

P.č. Veriteľ

Celková zistená nezabezpečená sumaPomerné uspokojenie Podiel uspokojenia Relatívny podiel

1

Slovenská sporiteľňa, a.s.

19 112,12 €

1 459,67 €

7,637383109

41,44952719

2

Tatra banka, a.s.

9 217,02 €

703,94 €

7,637383109

19,98946852

3

Všeobecná úverová banka, a.s.

340,22 €

25,98 €

7,637383109

0,737854207

4

Consumer Finance Holding, a.s.[1]13 434,74 €

1 026,06 €

7,637383109

29,13667458

5

OTP Banka Slovensko, a.s.

3 254,14 €

248,53 €

7,637383109

7,057436036

6

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

751,14 €

57,37 €

7,637383109

1,629039471

Spolu

46 109,38 €

3 521,55 €

100

V súlade s § 101 ods. 1, druhá veta ZoKR určujem zástupcovi veriteľov lehotu 15 dní na schválenie návrhu
konečného rozvrhu výťažku, lehota ktorá plynie odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku
v Obchodnom vestníku SR.
Dňa 05.12.2016 bola Správcovi doručená Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok konkurzného veriteľa:
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 (ďalej len „Konkurzný veriteľ“), ktorou si
Konkurzný veriteľ prihlásil pohľadávky vo výške 1.737,10 EUR, 5.056,15 EUR a 3.621,66 EUR. Vzhľadom na
skutočnosť, že prihláška pohľadávok bola doručená Správcovi po zverejnení Oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty, s poukazom na § 28 ods.
3 ZoKR pohľadávky Konkurzného veriteľa nemôžu byť uspokojené z výťažku zaradeného do Konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený dňa 24.11.2016 v Obchodnom vestníku SR
č. 225/2016.
SKKS, k.s.
Mgr. Mgr. Pavol Sojka, PhD., komplementár
správca úpadcu: Peter Vojsovič
[1] Do sumy 13.434,74 EUR nie sú započítané zistené pohľadávky, ktoré sa s poukazom na § 95 ods. 3 ZoKR
uspokojujú tak isto ako podriadené pohľadávky (zmluvné pokuty)

K001703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Jablonovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eduarda Nécseya 3166/1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016 S1486
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Okresný súd Žilina
2K/19/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty Úpadcu Jozef Jablonovský, nar. 21.1.1983, bytom Eduarda Nécseya 3166/1, 010 01
Žilina (ďalej len „Úpadca“) sa v zmysle ust. §-u 76 ods. 3 ZKR a ust. §-u 40 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 665/2005 Z.z.
dopĺňa o novú súpisovú zložku majetku:

2/
Iná majetková hodnota: nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume
663,88 Eur (Uznesenie OS Žilina, sp. zn. 2K/19/2016 zo dňa 11.1.2017)
deň zaradenia do súpisu: 19.1.2017
dôvod zaradenia do súpisu: preddavok zložený Úpadcom v zmysle ust. § - u 13 ZKR ktorý podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 663,88 Eur

V Martine, dňa 19.1.2017
JUDr. Marína Gallová, správca

K001704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urbareal s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 501 641
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 6. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – súboru pohľadávok dňom 25.01.2017
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Urbareal s.r.o. vyhlasuje dňom 25.01.2017 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
šieste kolo ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu
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Deň vydania: 25.01.2017

šieste kolo ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 77/2015 pod značkou záznamu
K008959 dňa 23.04.2015 ako súpisové položky majetku s názvom Peňažná pohľadávka, tretí a štvrtý samostatný
odsek.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor pohľadávok Úpadcu:
i.
ii.

Peňažná pohľadávka - Pohľadávka vo výške 28.110,- Eur za neuhradenú FA č. 10120003, vystavenú dňa
31.12.2012 a splatnú dňa 31.12.2012 voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, P4Y, s.r.o., so sídlom Kalnická
cesta 8, 934 01 Levice, IČO: 44 488 483;
Peňažná pohľadávka - Pohľadávka vo výške 19.980,- Eur za neuhradenú FA č. 10120004, vystavenú dňa
31.12.2012 a splatnú dňa 31.12.2012 voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, V.N.M., spol. s.r.o., so sídlom
Sv. Michala 1/2393, 934 01 Levice, IČO: 35 978 490

(ďalej spolu majetok pod uvedený pod písm. (i) a písm. (ii) ako „Predmet speňaženia“).
Listom zo dňa 11.05.2016 a v doplnenom znení dňa 02.11.2016 veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil
správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na č. +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 500,- Eur na
ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 06.02.2017.
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť
zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň
vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená veriteľským výborom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
niektorej z pohľadávok tvoriacich Predmet speňaženia, uspokojené pohľadávky už nebudú predmetom postúpenia,
pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým
termínom uzatvorenia zmluvy. Víťazný záujemca môže z uvedeného dôvodu odmietnuť uzatvorenie zmluvy.
Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť príslušnému orgánu na
schválenie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená
najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK90 1100 0000 0029 4300
8760, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca predloží veriteľskému výboru na
schválenie do troch (3) pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Veriteľský výbor schváli alebo
neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do pätnástich (15)
kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete
márne uplynie, má sa za to, že veriteľský výbor predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli veriteľský výbor, správca vyzve na
uzatvorenie zmluvy pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to
v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového
konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo v lehote
stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo
ponukového konania zopakovať.

Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do dňa 06.02.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – URBAREAL s.r.o. – PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK“. Na ponuku, ktorá nebude
spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferrara s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárová 30, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 298 386
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/23/2016-S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/23/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, úpadcu: Ferrara s.r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 45 298
386 zvoláva 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 13.03.2017 o 14.00 hodine v kancelárii správcu na
adrese: Žižkova 6, 040 01 Košice, Slovenská republika, s nasledovným programom:
1. Otvorenie 1. schôdze veriteľov,
2. Hlasovanie o výmene správcu,
3. Voľba veriteľského výboru,
4. Informácia o stave úpadcovho majetku,
5. Zistenie stanoviska veriteľov vo veci ďalšieho postupu
6. Záver 1. schôdze veriteľov.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako tri
mesiace.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K001706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urbareal s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 501 641
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – súboru pohľadávok dňom 25.01.2017
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Urbareal s.r.o. vyhlasuje dňom 25.01.2017 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
tretie kolo ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 77/2015 pod značkou záznamu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 77/2015 pod značkou záznamu
K008959 dňa 23.04.2015 ako súpisová položka majetku s názvom Peňažná pohľadávka, druhý samostatný odsek;
v doplnenom znení zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 86/2016 pod značkou záznamu K010418 dňa
05.05.2016 pod súpisovou položkou majetku s názvom Peňažná pohľadávka a v ďalšom doplnenom znení
zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 202/2016 pod značkou záznamu K024050 dňa 20.10.2016 pod
súpisovými položkami majetku s názvom Peňažná pohľadávka, prvý až šiesty samostatný odsek.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor pohľadávok Úpadcu:
i.
ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

Peňažná pohľadávka - Pohľadávka vo výške 117.600,- Eur za neuhradenú FA č. 1022012, vystavenú dňa
17.12.2012 a splatnú dňa 28.12.2012 voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, Miguel Invest, s.r.o., so sídlom
Nový Tekov č. 231, 935 33 Nový Tekov, IČO: 46 747 061;
Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 14.129,12 Eur voči dlžníkovi: Mária Pirková; bytom
Východná 2807/10, 934 01 Levice (ďalej len „Dlžník I“); právny dôvod vzniku: pohľadávka voči Dlžníkovi I
vznikla titulom bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku čiastočnej úhrady faktúry č.
1012012, VS 1012012, vystavenej dňa 01.12.2012 na sumu v celkovej výške 17.129,12 Eur (vrátane DPH)
a splatnej dňa 31.12.2012, vo výške 14.129,12 Eur, dlžníkom úpadcu, spoločnosťou RVZ Group s.r.o., so
sídlom L. Svobodu 4050/5, 058 01 Poprad, IČO: 46 613 633 (spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia,
právny nástupca spoločnosť i-firma P16 s.r.o.), vykonanou v prospech bankového účtu Dlžníka;
Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 22.106,07 Eur voči dlžníkovi: Ing. Slavomír Pirk, bytom
Východná 10, 934 01 Levice (ďalej aj ako „Dlžník II“); právny dôvod vzniku: pohľadávka vznikla titulom
bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej úpadcom bez právneho dôvodu
v prospech Dlžníka II v roku 2011 na základe výdajového pokladničného dokladu č. 301112003,
vystavenému dňa 31.12.2011, s dátumom platby dňa 31.12.2011;
Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 150.000,- Eur voči dlžníkovi: Ing. Slavomír Pirk, bytom
Východná 10, 934 01 Levice (ďalej aj ako „Dlžník II“); právny dôvod vzniku: pohľadávka vznikla titulom
bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej úpadcom bez právneho dôvodu
v prospech Dlžníka II v roku 2011 na základe výdajového pokladničného dokladu č. 301112006,
vystavenému dňa 31.12.2011, s dátumom platby dňa 31.12.2011;
Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 40.000,- Eur voči dlžníkovi: Ing. Slavomír Pirk, bytom
Východná 10, 934 01 Levice (ďalej aj ako „Dlžník II“); právny dôvod vzniku: pohľadávka vznikla titulom
bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej úpadcom bez právneho dôvodu
v prospech Dlžníka II v roku 2012 na základe výdajového pokladničného dokladu č. 301212002,
vystavenému dňa 31.12.2012, s dátumom platby dňa 31.12.2012;
Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 44.690,- Eur voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti P4Y,
s.r.o., so sídlom Kalnická cesta 8, 934 01 Levice, IČO: 44 488 483 (ďalej aj ako „Dlžník III“); právny dôvod
vzniku: pohľadávka vznikla titulom bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej
úpadcom v prospech Dlžníka III v roku 2011 na základe výdajového pokladničného dokladu č. 301212001,
vystavenému dňa 31.12.2011, s dátumom platby dňa 31.12.2011;
Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 68.047,33 Eur voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti P4Y,
s.r.o., so sídlom Kalnická cesta 8, 934 01 Levice, IČO: 44 488 483 (ďalej aj ako „Dlžník III“); právny dôvod
vzniku: pohľadávka vznikla titulom bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej
z účtu úpadcu bez právneho dôvodu zo dňa 15.03.2012 v prospech účtu Dlžníka III;
Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 32.588,40 Eur voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti P4Y,
s.r.o., so sídlom Kalnická cesta 8, 934 01 Levice, IČO: 44 488 483 (ďalej aj ako „Dlžník III“); právny dôvod
vzniku: pohľadávka vznikla titulom bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej
z účtu úpadcu bez právneho dôvodu zo dňa 30.06.2012 v prospech Dlžníka III;

(ďalej spolu pohľadávky uvedené pod písm. (i) až písm. (viii) ako „Predmet speňaženia“).
Dňa 02.11.2016 veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu
speňaženia.
Spôsob speňaženia:
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Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na č. +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 5.000,- Eur na ponúknutú
odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 06.02.2017.
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť
zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň
vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená veriteľským výborom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
niektorej z pohľadávok tvoriacich Predmet speňaženia, uspokojené pohľadávky už nebudú predmetom postúpenia,
pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým
termínom uzatvorenia zmluvy. Víťazný záujemca môže z uvedeného dôvodu odmietnuť uzatvorenie zmluvy.
Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť príslušnému orgánu na
schválenie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená
najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK90 1100 0000 0029 4300
8760, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca predloží veriteľskému výboru na
schválenie do troch (3) pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Veriteľský výbor schváli alebo
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schválenie do troch (3) pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Veriteľský výbor schváli alebo
neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do pätnástich (15)
kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete
márne uplynie, má sa za to, že veriteľský výbor predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli veriteľský výbor, správca vyzve na
uzatvorenie zmluvy pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to
v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového
konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo v lehote
stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo
ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do dňa 06.02.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – URBAREAL s.r.o. – PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK“. Na ponuku, ktorá nebude
spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

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

K001707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánia Veľasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižné Ladičkovce 121, 067 11 Nižné Ladičkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 083 190
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/52/2016S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/52/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No.
1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.
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V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Štefánia Veľasová,
nar.05.05.1967, s miestom podnikania 067 11 Nižné Ladičkovce 121, IČO: 44083190 (ďalej len „úpadca“),
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2K/52/2016 zo dňa 13.01.2017 bol vyhlásený konkurz
na majetok úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Štefánia Veľasová, born on 05.05.1967, registered seat at 067 11 Nižné Ladičkovce 121, IČO: 44083190
(hereinafter only ,,the Bankrupt“), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Prešov, No.
2K/52/2016 dated 13th of january 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.01.2017.
Dňom 20.01.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Prešov was published on 19th of january 2017. Bankruptcy was
declared on 20th of january 2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:

1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho
rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie.
Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).

1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
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declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a restructuralization proceedings.
If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the bankrupt, the court
declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).

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

2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1
BRA).

3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu - JUDr. Jana Čepčeková, správca, Námestie slobody 2, 066
01 Humenné, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Prešov, Grešova 3,
080 01 Prešov, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Jana Čepčeková, správca, Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application to the
court - Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the
period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní
v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
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satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered
sum (§ 28 sec. 3 BRA).

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

5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).

6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).

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

7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v
rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7
ZKR).
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8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the
bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing
the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§
28 sec. 7 BRA).

9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

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

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

10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or
name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying
the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva
(§ 29 ods. 2 ZKR).

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

12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

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

13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa
v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

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

14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 ZKR).

14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall
be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published
on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If
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

57

Obchodný vestník 17/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.01.2017

the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional
care (§ 29 sec. 5 BRA).

15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

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

16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).

16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7
BRA).

17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
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).

17. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

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

18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the
court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken
into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if
these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be
delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

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

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

20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).

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

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č.1346/2000 z 29. mája 2000.

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

V Humennom dňa 20.01.2017
In Humenné, on 20/01/ 2017

JUDr. Jana Čepčeková, správca

K001708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Jánošík "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1422/8, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/51/2014 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/51/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty
Mgr. Xénia Hofierková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ladislav Jánošík, nar. 23.10.1951, bytom Okružná
1422/8, 020 01 Púchov, spis. značka: 38K/51/2014 S1531, vedené Okresným súdom Trenčín v konaní spis. zn.:
38K/51/2014, týmto v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), oznamujem zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Súčasne, ako správca Úpadcu, týmto oznamujem zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZoKR, zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do
neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie
je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu č. 38K/51/2014 S1531 a je možné doň
nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č.: 0903/776399, prípadne e-mailom na:
hofierkovaxenia@gmail.com v úradných hodinách v kancelárii správcu na adrese Mierové námestie 37, 911 01
Trenčín.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Trenčíne, dňa 20.1.2017
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Ladislav Jánošík "v konkurze"

K001709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Chudý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska 455/22, 972 31 Ráztočno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1960
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/5/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/5/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 5. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – nákladného vozidla
zn. ŠKODA 706 MTS 24 LIAZ – dňom 25.01.2017
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Stanislav Chudý vyhlasuje dňom 25.01.2017 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
piate kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ktorý bol doplnený do súpisu všeobecnej
podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu a zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 201/2014 pod značkou
záznamu K020228 dňa 21.10.2014 pod súpisovou položkou majetku por. č. 58 a v aktualizovanom znení
v Obchodnom vestníku č. OV 160/2016 pod značkou záznamu K019145 dňa 18.08.2016.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu:
Nákladné vozidlo, kategória: N3, značka. ŠKODA, 706 MTS 24 LIAZ, druh karosérie: valníková, rok výroby 1983,
EČV: PD 231CU, VIN: 301374307, farba: šedá, stav opotrebovanosti: opotrebované, pojazdné; adresa miesta
umiestnenia: Morovnianska 455/22, 972 31 Ráztočno, súpisová hodnota (aj mena): 1.000,- Eur (ďalej len „Predmet
speňaženia“).
Listom zo dňa 08.09.2016 zástupca veriteľov ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie
Predmetu speňaženia (ďalej len „Pokyn“).
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve,
pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie Správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.autobazar.eu inzerciu
s odkazom na oznámenie na webovom sídle Správcu.
Podmienky ponukového konania:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: trencin@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet
speňaženia vo výške 200,- Eur, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu,
č. účtu v tvare IBAN: SK57 0900 0000 0000 6652 8270, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 06.02.2017.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za neprimeranú a/alebo v rozpore
s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť..
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa Pokynu alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

Kúpna cena:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu bez možnosti jej odmietnutia a túto vyhodnotiť ako víťaznú. Víťaznú
ponuku správca oznámi zástupcovi veriteľov.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca oznámi zástupcovi veriteľov do troch
(3) pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet
speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, t.j. ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná,
správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet správy
konkurznej podstaty Úpadcu č. účtu v tvare SK57 0900 0000 0000 6652 8270, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.,
najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15)
kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto
lehoty.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný
príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo e-mailom na: trencin@irkr.sk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do 06.02.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – Stanislav Chudý – PREDAJ NÁKLADNÉHO VOZIDLA LIAZ“. Na ponuku, ktorá
nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

K001710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánia Veľasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižné Ladičkovce 121, 067 11 Nižné Ladičkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 083 190
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/52/2016S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/52/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Okresný súd v Prešove uznesením č. k. 2K/52/2016 zo dňa 13.01.2017 zverejneným v Obchodnom vestníku č.
13/2017 dňa 19.01.2017 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Štefánia Veľasová, nar.05.05.1967, s miestom
podnikania 067 11 Nižné Ladičkovce 121, IČO: 44083190 a ustanovil do funkcie správcu dlžníka JUDr. Jana
Čepčeková so sídlom Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Správca týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania číslo 2K/52/2016, že v súlade s ustanovením § 85 ods.2 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií v platnom znení je možné do správcovského spisu nahliadať v kancelárií správcu na ul. Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné v pracovných dňoch: pondelok až piatok počas úradných hodín od 8.00 hod. do 14.00
hod.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou poštou: e-mail:
jana.cepcekova@gmail.com, alebo telefonicky na čísle: 0915 954 474.
JUDr. Jana Čepčeková , správca

K001711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Pecko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodská cesta 14, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1971
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/10/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/10/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – nákladného prívesu
zn. AGADOS HANDY 7 500 – dňom 25.01.2017
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Tibor Pecko vyhlasuje dňom 25.01.2017 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu tretie
kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
č. OV 244/2015 pod značkou záznamu K027591 dňa 14.01.2016 pod súpisovou položkou majetku por. č. 1.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu:
i.

Príves nákladný továrenskej značky AGADOS AGADOS HANDY 7 500 HANDY/7/; EČV: ZA827YH;
VIN: TKXHA717BANS1134; Druh karosérie: DC valníková; Farba: šedá; Kategória vozidla: O1; Celková
hmotnosť: 500 kg; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: neznámy; Súpisová hodnota (aj mena):
300,- EUR (ďalej len „Predmet speňaženia“).

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 6K/10/2015, zo dňa 23.11.2016, súd ako príslušný orgán uložil správcovi
záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia (ďalej len „Pokyn“).
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve,
pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.autobazar.eu inzerciu
s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.
Každú ponuku zo strany záujemcu v reakcii na inzerciu správca zapíše do ponukového konania, o čom správca
záujemcu poučí.
Každú ponuku v reakcii na zverejnenie ponukového konania v Obchodnom vestníku SR správca zapíše do ponúk
v rámci ponukového konania, o čom správca záujemcu poučí.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.
Ponuka záujemcu musí obsahovať návrh kúpnej ceny a označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje, t.j.
Predmet speňaženia. Lehota na podávanie ponúk je desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR, t.j. ponuka musí byť doručená najneskôr do dňa 02.02.2017 do 16:00 hod.
Správca ako vyhlasovateľ ponukového konania oboznamuje záujemcov, že Predmet speňaženia sa predáva v stave
v akom stojí a leží a víťazný záujemca o jeho kúpu Predmet speňaženia po uzavretí kúpnej zmluvy preberá v tomto
stave na vlastné prepravné náklady.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa Pokynu alebo bude do kancelárie správcu doručená
oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Kúpna cena:
Pre tretie kolo ponukového konania sa vyžaduje predloženie kúpnej ceny záujemcom vo výške predstavujúcej
minimálne 60 % súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia, t.j. predloženie kúpnej ceny minimálne vo výške 180,- Eur
(slovom: stoosemdesiat eur).
Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného ponukového konania, vrátane predpokladu splnenia
podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre dané kolo vyhláseného ponukového konania na speňaženie
Predmetu speňaženia (v rámci tretieho kola je záujemca povinný predložiť ponuku minimálne vo výške 180,- Eur)
správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia a túto vyhodnotí ako víťaznú.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
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V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do piatich (5) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam, ktorý bezodkladne predloží súdu ako príslušnému orgánu.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia
za predpokladu splnenia minimálnej výšky kúpnej ceny stanovenej pre dané kolo ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote určenej
správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne
písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty. Kúpna cena za Predmet speňaženia je splatná pri
podpise zmluvy. Víťazný záujemca je povinný poukázať sumu zodpovedajúcu kúpnej cene v prospech bankového
účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu na číslo účtu v tvare IBAN: SK72 1100 0000 0029 3806 5285, vedeného v
Tatra banka, a.s.
V prípade, ak víťazný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu, osloví správca ďalšieho záujemcu, ktorý predložil
v poradí druhú najvyššiu ponuku.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. na tel. č.: +421 908
989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom
ponuka musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia
ponukového konania, t. j. do dňa 06.02.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – Tibor Pecko – PREDAJ NÁKLADNÉHO PRÍVESU“. Na
ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

K001712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Dedinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brusno - Ondrej nad Hronom, Lúka 729/82, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Komorová
Sídlo správcu:
Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 44/2016 S668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 44/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky 3
Typ súpisovej zložky :

Peňažná pohľadávka

Opis Súpisovej zložky

zrážky zo mzdy v rozsahu v akom môžu byť postihnuté exekúciou
podľa ust. § 72 zákona 7/2005 Z.z. za mesiace :

7/2016

94,19€
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

65

Obchodný vestník 17/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

8/2016

96,25 €

9/2016

77,61 €

10/2016

34,89 €

12/2016

73,64€

Deň vydania: 25.01.2017

Doplnenie súpisu 20.01.2017.
Súpisová hodnota spolu :

376,58€

V Banskej Bystrici, dňa 20.01.2017

JUDr. Daniela Komorová
správkyňa konkurznej podstaty

K001713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Krajčírovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrtok 113, 913 05 Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1984
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/58/2015 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/58/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, ako
správca úpadcu Zuzana Krajčírovičová, nar. 6.1.1984 bydliskom 913 05 Štvrtok 113 (ďalej len „úpadca“) Vám
týmto v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
týmto v súlade zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov. V súlade s § 101
ods. 1 ZKR posledná veta, bol návrh pre jeho zverejnením doručený zástupcovi veriteľov.
Všeobecná časť:
Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 227/2016, deň vydania 28. novembra 2016, oznámenie o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate a oznámenie o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty v súlade s § 96 ods. 2 ZKR. Správca neobdržal v zákonom stanovenej lehote 30 dní odo dňa zverejnenia
žiadnu námietku.
Správca v priebehu konkurzného konania speňažil hmotný hnuteľný majetok úpadcu, ktorý bol zo strany správcu
zistený, konkrétne sa jedná o:
·
·
·

videokamera JVC, model GR-D340EK, ser.number: 141M2002 s nabíjačkou a brašňou
mobilný telefón iPhone 4 s nabíjačkou, model A1332, ID: BCG-E2380A
DVD/DIVX prehrávač SABA CO-38P3CH, s diaľkovým ovládaním
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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fotoaparát Sony DSC-W300, SN 4469360, s púzdrom, nabíjačou a káblom
eliptický trenažér Laubr
systém domáceho kina Akira.

Uvedený majetok bol speňažený v rámci ponukového konania, spôsob speňaženia bol schválený zástupcom
veriteľov. Ponuky, ktoré správca obdržal počas ponukového konania boli predložené na schválenie zástupcovi
veriteľov. Po následnom schválení víťazných ponúk zo strany zástupcu veriteľov správca uzatvoril s úspešnými
uchádzačmi kúpne zmluvy.
Správca ďalej zabezpečil peňažnú hotovosť úpadcu vo výške 1 500 Eur, ktorú vložil na bankový účet č. SK38 0200
0000 0036 3553 6953, t.j. na účet vedený správcom pre toto konkurzné konanie.
Správca požiadal súd o prevod nespotrebovanej časti preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu vo výške 663,88 Eur.
Prehľad zabezpečeného a speňaženého majetku úpadcu:
súpisová
spoluvlastnícky deň
dôvod
hodnota
podiel
zapísania zapísania majetku
EUR

typ
súpisovej
P.č. hodnoty
špecifikácia majetku
majetku

speňažené
v vo výške

majetok
18.3.2016 podliehajúci 1 500,00
konkurzu

1 500,00

videokamera JVC, model GR-D340EK, ser.number:
1/1
141M2002 s nabíjačkou a brašňou

majetok
18.3.2016 podliehajúci 10,00
konkurzu

5,00

hnuteľná vec

mobilný telefón iPhone 4 s nabíjačkou, model
1/1
A1332, ID: BCG-E2380A

majetok
18.3.2016 podliehajúci 40,00
konkurzu

16,00

5.

hnuteľná vec

fotoaparát Sony DSC-W300,
púzdrom, nabíjačou a káblom

1/1

majetok
18.3.2016 podliehajúci 40,00
konkurzu

20,00

6.

hnuteľná vec

mobilný telefón Samsung Galaxy SIII s nabíjačkou,
1/1
poškodený, funkčný

majetok
18.3.2016 podliehajúci 10,00
konkurzu

4,00

9.

iná
majetková nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny
1/1
hodnota
a výdavkov predbežného správcu

majetok
23.3.2016 podliehajúci 663,88
konkurzu

663,88

8.

hnuteľná vec

1.

peňažná
hotovosť

peňažná hotovosť

2.

hnuteľná vec

3.

10. hnuteľná vec

1/1

SN

4469360,

s

eliptický trenažér Laubr

1/1

majetok
26.4.2016 podliehajúci 25,00
konkurzu

15,00

systém domáceho kina Akira

1/1

majetok
26.4.2016 podliehajúci 30,00
konkurzu

30,00

Správca so súhlasom zástupcu veriteľov vylúčil zo súpisu nasledovný majetok:

typ
súpisovej
P.č. hodnoty
špecifikácia majetku
majetku

súpisová
spoluvlastnícky deň
dôvod
speňažené
hodnota
podiel
zapísania zapísania
vo výške
majetku v EUR
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4.

hnuteľná vec

DVD/DIVX prehrávač SABA CO-38P3CH, s
1/1
diaľkovým ovládaním

majetok
18.3.2016 podliehajúci 10,00
konkurzu

vylúčené so
súhlasom ZV

7.

hnuteľná vec

digitálny terestriálny prijímač Strong SRT5303,
1/1
SN 530330051401377

majetok
18.3.2016 podliehajúci 5,00
konkurzu

vylúčené so
súhlasom
ZV

Oznámenie o vylúčení súpisových zložiek majetku bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 219/2016. Správca
v oznámení o vylúčení zároveň upozornil veriteľov prihlásených pohľadávok, že je možné vylúčený majetok previesť
na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie
majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa
nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia tohto
oznamu neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu.
Úpadca v priebehu konkurzného konania poberal len nemocenskú dávku (materskú) a následne štátnu sociálnu
dávku (rodičovské) v rozsahu v akom nepodliehajú výkonu rozhodnutia alebo exekúcii.
Voči správcovi nebola podaná žaloba zo strany spoločností, ktorým boli pohľadávky popreté (MINIHOTOVOSŤ,
s.r.o. a Profi Credit Slovakia s.r.o.) o určenie popretej pohľadávky, čo bolo správcovi oznámené listom OS TN zo
dňa 22.11.2016.
Rozvrhová časť:
súpisová
speňažené
hodnota
špecifikácia majetku

1. peňažná hotovosť

priradené
pohľ.proti
majetku v vo výške v podstate
EUR
EUR

súdny
poplatok
0,2%

výška odmeny
určenie
správcu
zo
správcu
speňaženia

1 500,00

odmeny

výťažok
na
prerozdelenie
medzi veriteľov

1 500,00

502,73

3,00

0,00

------------------------- 994,27

videokamera JVC, model
GR-D340EK,
ser.number:
2.
10,00
141M2002 s nabíjačkou a
brašňou

5,00

1,68

0,01

0,80

§ 20 ods. 1 písm.a)
vyhlášky 665/2005 2,51
Z.z.

mobilný telefón iPhone 4 s
3. nabíjačkou, model A1332, 40,00
ID: BCG-E2380A

16,00

5,36

0,03

2,56

§ 20 ods. 1 písm.a)
vyhlášky 665/2005 8,05
Z.z.

fotoaparát Sony DSC-W300,
5. SN 4469360, s púzdrom, 40,00
nabíjačou a káblom

20,00

6,70

0,04

3,20

§ 20 ods. 1 písm.a)
vyhlášky 665/2005 10,06
Z.z.

mobilný telefón Samsung
6. Galaxy SIII s nabíjačkou, 10,00
poškodený, funkčný

4,00

1,34

0,01

0,64

§ 20 ods. 1 písm.a)
vyhlášky 665/2005 2,01
Z.z.

663,88

222,50

1,33

0,00

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

440,05

25,00

15,00

14,09

0,03

0,00

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

0,88

30,00

30,00

28,17

0,06

0,00

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

1,77

2 318,88

2 253,88

782,58

4,51

7,20

9.

nespotrebovaná
časť
preddavku
na
úhradu
663,88
odmeny
a
výdavkov
predbežného správcu

8. eliptický trenažér Laubr
10.

systém
Akira
spolu:

domáceho

kina

1 459,59

Pohľadávky proti podstate ku konečnému rozvrhu výťažku tvoria prílohu č. 1.
Prehľad prerozdelenia výťažku medzi jednotlivých veriteľov:
veriteľ

prihlásená suma zistená suma uspokojenie

% uspokojenia celkom
zo zistenej sumy

Consumer Finance Holding, a.s., IČO: 35 923 130

4 265,65

5,18%

4 265,65

220,86
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Poštová banka, a.s., IČO: 31 340 890

7 413,07

7 413,07

383,81

5,18%

Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653

14 108,48

14 108,48

730,47

5,18%

ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky, IČO: 36 867 594

582,71

582,71

30,17

5,18%

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. IČO: 35 792 752

4 580,10

1 654,63

85,67

5,18%

Platiť sa oplatí s.r.o. IČO: 45 684 618

166,37

166,37

8,61

5,18%

MINIHOTOVOSŤ, a.s., IČO: 35 852 453

858,13

0,00

0,00

0,00%

Spolu v EUR:

31 974,51

28 190,91

1 459,59

5,18%

Správca týmto žiada veriteľov prihlásených pohľadávok, aby správcovi oznámili na adresu kancelárie
Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, alebo na emailovú adresu blspravca@gmail.com číslo bankového účtu
v tvare IBAN, prípadne aj iných platobných údajov (variabilný symbol, špecifický symbol), na ktorý má byť
výťažok poukázaný.
V súlade s § 101 ZKR po doručení tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku zástupcovi veriteľov zverejní správca
v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a určí zástupcovi veriteľov lehotu na schválenie
konečného rozvrhu výťažku do 25 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. V prípade ak nebude
rozvrh schválený, bude správca postupovať v súlade s § 96 ods. 5 ZKR (Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej
správcom neschváli, predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho
vráti na prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie).
V Trenčíne 19.1.2017

K001714
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:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Prvá schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 31.3.2017 o 11. 00 hodine v kancelárii správcu, na ulici Martina Rázusa
číslo 146/23, 984 01 Lučenec. Prezentácia veriteľov v súlade so zákonom začne od 10.30 hodiny. Program : 1.
otvorenie a informácia o konurznom konaní, 2. výmena správcu, 3. voľba zástupcu veriteľov, 4. záver.

K001715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molčan Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kľušov 136 136, 086 22 Kľušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/52/2016 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/52/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Štefan Molčan, nar. 19.04.1962, bytom Kľušov 136, podnikajúci pod obchodným
menom : Štefan Molčan – servis, s miestom podnikania 086 22 Kľušov 136,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO : 17 277 388
Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu – ul. Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, v pracovných dňoch:
pondelok až piatok, počas úradných hodín: 08.00 hod. – 14.00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese
správcu, e-mailom na mail joravcova1@stonline.sk alebo telefonicky 0905 709 559.

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K001716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zberné suroviny a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 701 986
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Źilina
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2016
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 nasledovné pohľadávky veriteľov doručených po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:

·

pohľadávka veriteľa Todos Ružomberok s.r.o., M. Sch. Trnavského č. 14, 841 01 Bratislava, IČO:
36 789 291 prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 177,66
EUR;

·

pohľadávka veriteľa Todos Ružomberok s.r.o., M. Sch. Trnavského č. 14, 841 01 Bratislava, IČO:
36 789 291 prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 2: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 255,88
EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mesto Šamorín, Hlavná 37, Šamorín, IČO: 00 305 723 prihlásená prihláškou
pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 53,25 EUR;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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·

pohľadávka veriteľa Mesto Šamorín, Hlavná 37, Šamorín, IČO: 00 305 723 prihlásená prihláškou
pohľadávky por. č. 2: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 310,77 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mesto Žarnovica, Mestský úrad, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica, IČO: 00
32 1117 prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 106,70 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mesto Žarnovica, Mestský úrad, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica, IČO: 00 32
1117 prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 2: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 11,50 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, IČO:
00 329 614 prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 17,80 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 723,58 EUR;

·

pohľadávka veriteľa EIBEN s.r.o., Na Hôrke 3, 96 001 Zvolen, IČO: 36 042 528 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 67,34 EUR;

·

pohľadávka veriteľa EIBEN s.r.o., Na Hôrke 3, 96 001 Zvolen, IČO: 36 042 528 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 772,35 EUR;

·

pohľadávka veriteľa EIBEN s.r.o., Na Hôrke 3, 96 001 Zvolen, IČO: 36 042 528 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 9,39 EUR;

·

pohľadávka veriteľa EIBEN s.r.o., Na Hôrke 3, 96 001 Zvolen, IČO: 36 042 528 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej výške 244,91 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, Šaľa, IČO: 00 306 185 prihlásená prihláškou
pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 205,64 EUR;

·

pohľadávka veriteľa AUTOSERVIS JAKUB, spol. s r.o., Dopravná 1, Topoľčany, IČO: 36 534 625
prihlásená súhrnnou prihláškou por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 538,22 EUR;

·

pohľadávka veriteľa AUTOSERVIS JAKUB, spol. s r.o., Dopravná 1, Topoľčany, IČO: 36 534 625
prihlásená súhrnnou prihláškou por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 30,98 EUR;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

71

Obchodný vestník 17/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.01.2017

·

pohľadávka veriteľa AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 36 396 222 prihlásená
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 487,97 EUR;

·

pohľadávka veriteľa AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 36 396 222 prihlásená
prihláškou pohľadávky por. č. 2: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 477,24 EUR;

·

pohľadávka veriteľa evergreen recycling, s.r.o., Komenského 6331/1C, Dunajská Streda, IČO: 46 409
114 prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 4.255,22 EUR;

·

pohľadávka veriteľa GUPRESS, s.r.o., Hattalova 10, Bratislava, IČO: 31 371 647 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 459,07 EUR;

·

pohľadávka veriteľa GUPRESS, s.r.o., Hattalova 10, Bratislava, IČO: 31 371 647 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 403,17 EUR;

·

pohľadávka veriteľa GUPRESS, s.r.o., Hattalova 10, Bratislava, IČO: 31 371 647 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 257,37 EUR;

·

pohľadávka veriteľa GUPRESS, s.r.o., Hattalova 10, Bratislava, IČO: 31 371 647 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej výške 525,83 EUR;

·

pohľadávka veriteľa GUPRESS, s.r.o., Hattalova 10, Bratislava, IČO: 31 371 647 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5 v celkovej výške 418,46 EUR;

·

pohľadávka veriteľa GUPRESS, s.r.o., Hattalova 10, Bratislava, IČO: 31 371 647 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 6 v celkovej výške 389,46 EUR;

·

pohľadávka veriteľa GUPRESS, s.r.o., Hattalova 10, Bratislava, IČO: 31 371 647 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 7 v celkovej výške 494,48 EUR;

·

pohľadávka veriteľa GUPRESS, s.r.o., Hattalova 10, Bratislava, IČO: 31 371 647 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 8 v celkovej výške 399,93 EUR;

·

pohľadávka veriteľa GUPRESS, s.r.o., Hattalova 10, Bratislava, IČO: 31 371 647 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 9 v celkovej výške 628,56 EUR;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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·

pohľadávka veriteľa GUPRESS, s.r.o., Hattalova 10, Bratislava, IČO: 31 371 647 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 10 v celkovej výške 400,68 EUR;

·

pohľadávka veriteľa GUPRESS, s.r.o., Hattalova 10, Bratislava, IČO: 31 371 647 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 11 v celkovej výške 438,57 EUR;

·

pohľadávka veriteľa GUPRESS, s.r.o., Hattalova 10, Bratislava, IČO: 31 371 647 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 12 v celkovej výške 580,08 EUR;

·

pohľadávka veriteľa GUPRESS, s.r.o., Hattalova 10, Bratislava, IČO: 31 371 647 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 13 v celkovej výške 462,14 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Jednota SOKOL Trenčín, Mládežnícka 2, Trenčín IČO: 31 873 332 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
436,00 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Jednota SOKOL Trenčín, Mládežnícka 2, Trenčín IČO: 31 873 332 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške
81,00 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Jednota SOKOL Trenčín, Mládežnícka 2, Trenčín IČO: 31 873 332 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške
110,60 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Jednota SOKOL Trenčín, Mládežnícka 2, Trenčín IČO: 31 873 332 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej výške
253,50 EUR;

·

pohľadávka veriteľa SILSCRAP SLOVAKIA s.r.o., Kragujevská 3, Žilina, IČO: 45 392 684 prihlásená
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 212,32 EUR;

·

pohľadávka veriteľa AT a.s., Dlhá 84, Žilina, IČO: 36 386 766 prihlásená prihláškou pohľadávky por.
č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.726,99 EUR;

·

pohľadávka veriteľa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35 942 436
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 7.203,66 EUR;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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·

pohľadávka veriteľa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35 942 436
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej
výške 2.546,76 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, Považská Bystrica, IČO:
36 672 076 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 35,06 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, Považská Bystrica, IČO:
36 672 076 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2
v celkovej výške 49,09 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO:
35 815 256 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 70,92 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO:
35 815 256 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2
v celkovej výške 114,05 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO:
35 815 256 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3
v celkovej výške 424,39 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO:
35 815 256 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4
v celkovej výške 174,29 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO:
35 815 256 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5
v celkovej výške 9,33 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO:
35 815 256 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 6
v celkovej výške 292,38 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO:
35 815 256 prihlásená súhrnnou prihláškou ,nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č.
7 v celkovej výške 17,30 EUR;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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·

pohľadávka veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO:
35 815 256 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 8
v celkovej výške 75,15 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO:
35 815 256 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 9
v celkovej výške 6,52 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO:
35 815 256 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č.
10 v celkovej výške 66,16 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO:
35 815 256 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č.
11 v celkovej výške 634,33 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO:
35 815 256 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č.
12 v celkovej výške 95,76 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO:
35 815 256 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č.
13 v celkovej výške 45,44 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO:
35 815 256 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č.
14 v celkovej výške 53,70 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Obec Košariská, č. 72, Košariská, IČO: 30 96 21 prihlásená prihláškou
pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 70,40 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Peter Bolek - EKORAY, Miestneho priemyslu 568, Námestovo, IČO: 10 846 671
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 223,68 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Peter Bolek - EKORAY, Miestneho priemyslu 568, Námestovo, IČO: 10 846 671
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej
výške 491,04 EUR;

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

75

Obchodný vestník 17/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.01.2017

·

pohľadávka veriteľa Peter Bolek - EKORAY, Miestneho priemyslu 568, Námestovo, IČO: 10 846 671
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej
výške 462,96 EUR;

·

pohľadávka veriteľa KOSIT, a.s., Rastislavova 98, Košice, IČO: 36 205 214 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 792,40 EUR;

·

pohľadávka veriteľa KOSIT, a.s., Rastislavova 98, Košice, IČO: 36 205 214 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 1.963,34,- EUR;

·

pohľadávka veriteľa KOSIT, a.s., Rastislavova 98, Košice, IČO: 36 205 214 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 1.659,47 EUR;

·

pohľadávka veriteľa KOSIT, a.s., Rastislavova 98, Košice, IČO: 36 205 214 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej výške 883,65 EUR;

·

pohľadávka veriteľa KOSIT, a.s., Rastislavova 98, Košice, IČO: 36 205 214 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5 v celkovej výške 575,07 EUR;

·

pohľadávka veriteľa AKORD stavby, s.r.o., Miestneho priemyslu 572, Námestovo, IČO: 44 720 955
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 1.827,- EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K001717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Paule "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skačany 473, 958 53 Skačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.1.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/60/2016 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/60/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Xénia Hofierková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Dušan Paule "v konkurze", nar. 19.1.1969, bytom
Skačany 473, 958 53 Skačany (ďalej len "Úpadca"), týmto v súlade s ustanovením § 34 ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude
konať dňa 13.03.2017 (pondelok) o 11.00 hod. v kancelárii správcu na adrese Mierové námestie 37, II. poschodie,
911 01 Trenčín. Prezentácia veriteľov začína o 10.45 hod.
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov,
3. Voľba zástupcu veriteľov,
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ZoKR,
5. Rôzne, záver.
Veritelia, fyzické osoby, sú povinní pri prezentácií predložiť doklad totožnosti, veritelia, právnické
osoby, sú povinní pri prezentácii predložiť aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako jeden
mesiac, spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov sú
povinní predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Trenčíne, dňa 20.1.2017
Mgr. Xénia Hofierková správca
úpadcu Dušan Paule "v konkurze"

K001718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Ujhelyi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 6129/29, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.9.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K/79/2016-S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/79/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota: finančná hotovosť vo výške 1700,00 EUR, spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota
1700,00 EUR
Iná majetková hodnota: Zložený preddavok slúžiaci ako záloha na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu vo výške 663,88 EUR, spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 663,88 EUR

V Hnúšti, dňa 20. januára 2017

JUDr. Ján Čipka, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Artúr Ďurák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica mlynská 2608/44A, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.8.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2016 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 63/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Alena Gregorová, správca úpadcu Artúr Ďurák, nar. 20.8.1973, bytom Ulica mlynská 2608/44A, 984 01
Lučenec, oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky veriteľa, ktoré boli doručené po
základnej prihlasovacej lehote, a to:
veriteľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
prihlásená suma: 27,74 EUR
prihlásená suma: 5,00 EUR
V súlade s § 32 ods. 3 a ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje všetkým veriteľom, že kauciu pri
popretí pohľadávky tohoto veriteľa je možné zložiť na bankový účet: SK90 1100 0000 0029 3114 7309, pričom
variabilným symbolom je číslo popretej pohľadávky v zozname.
Popretie pohľadávky tohoto veriteľa je účinné len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a ak v tej istej lehote bude na
vyššie uvedený účet pripísaná suma 350,- Eur za popretie tejto pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou.

K001720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SH TRADE, s.r.o., Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rhodyho 14, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 712 673
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/31/2012 14
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
1K/31/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu SH TRADE, s.r.o., Košice, so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov,
IČO: 31 712 673, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 1K/31/2012, týmto v súlade s §
76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ako aj v súlade s § 40 ods. 1 písm. a) 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 (ďalej len „Vyhláška“) doplňuje súpis
majetku oddelenej podstaty veriteľa č. 24 - Všeobecná úverová banka, a.s. o nasledovnú položku:
Súpis majetku - Oddelená podstata veriteľa VÚB a.s. - Iná majetková hodnota (Nájomné)

Por.
Popis
č.

Zabezpečovacie právo
Súpisová
hodnota Deň
Dôvod
majetku s zapísania zapísania
Opis
DPH

Výška

Zápis

v

Zabezpečený

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

78

Obchodný vestník 17/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

DPH

Nájomné
za
súbor majetku
zapísaný
v
súpise majetku
oddelenej
podstaty
483
101
veriteľa
VÚB 019,89 €
a.s. pod súp. č.
1 až 100 od
vyhlásenia
konkurzu
do
speňaženia

Opis

20.1.2017

majetok
úpadcu

Deň vydania: 25.01.2017

Opis
Výška
Zápis
v
Zabezpečený
zabezpečenej zabezpečenej zozname
Poradie
veriteľ
pohľadávky
pohľadávky pohľadávok

Záložné
právo
(Zmluva
o
Pohľadávky zo
zriadení
Zmluvy
o
záložného práva
320 765,24 €
financovaní č.
na pohľadávky a
3/2007/KE
iné
práva
č.
20/2008/KE/ZZ)

51

VÚB, a.s.

Prvé

Záložné
právo
(Zmluva
o Pohľadávky zo
zriadení
Zmluvy
o
záložného práva termínovanom 262 101,14 €
na pohľadávky a účte
č.
iné
práva
č. 828/2008/UZ
14/2007/KE/ZZ)

50

VÚB, a.s.

Druhé

V Košiciach, dňa 20.01.2017

K001721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Csatlós
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oborín 26, 076 75 Oborín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/38/2016 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/38/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Gabriela Csatlós, nar. 24.04.1981, bytom Oborín 26,
076 75 Oborín, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, týmto oznamujem nasledovné číslo bankového účtu IBAN: SK19 0200 0000 0037 6595
8257, BIC: SUBASKBX vedený vo VÚB, a.s., na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom. Ako
variabilný symbol musí byť uvedené číslo pohľadávky, pričom kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky a pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia. JUDr. František Kočka, správca

K001722
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – vozidlá – dňom
25.01.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Dareq s.r.o. vyhlasuje dňom 25.01.2017 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu prvé
kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov, ktorý bol ako doplnenie súpisu všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku
č. OV 194/2016 pod značkou záznamu K023130 dňa 10.10.2016 pod súpisovými položkami majetku por. č. 1 až
por. č. 4 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“).
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu zapísaný v Súpise
všeobecnej podstaty, a to:
i.

Súpisová zložka majetku por. č. 1: Hnuteľná vec: Nákladné motorové vozidlo RENAULT MASTER 2,5
DCI; EČV: KN 447CY; VIN: VF1FDCUL635340055; Druh karosérie: BA skriňová; Farba: biela; Rok výroby:
neznámy; Stav opotrebovanosti: nepojazdné (bez autobatérie); Adresa miesta umiestnenia: Centrálny sklad
Colného úradu Nitra, Veľký rad, 945 01 Komárno; Popis: vozidlo je dočasne vyradené z evidencie OR PZ v
Komárne na základe žiadosti vlastníka (odobraté tabuľky s evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii
vozidla); Veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 3.000,- Eur (ďalej len
„Vozidlo I“);
ii. Súpisová zložka majetku por. č. 2: Hnuteľná vec: Nákladné motorové vozidlo RENAULT MASTER 2,5
DCI; EČV: KN 203CZ; VIN: VF1FDCUL635340054; Druh karosérie: BA skriňová; Farba: biela; Rok výroby:
neznámy; Stav opotrebovanosti: nepojazdné (bez autobatérie); Adresa miesta umiestnenia: Centrálny sklad
Colného úradu Nitra, Veľký rad, 945 01 Komárno; Popis: vozidlo je dočasne vyradené z evidencie OR PZ v
Komárne na základe žiadosti vlastníka (odobraté tabuľky s evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii
vozidla); Veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 3.000,- Eur (ďalej len
„Vozidlo II“);
iii. Súpisová zložka majetku por. č. 3: Hnuteľná vec: Nákladné motorové vozidlo RENAULT MASTER 2,5
DCI; EČV: KN 451DB; VIN: VF1FDC1L637328203; Druh karosérie: BB skriňová dodávková; Farba: biela;
Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepojazdné (bez autobatérie); Adresa miesta umiestnenia:
Centrálny sklad Colného úradu Nitra, Veľký rad, 945 01 Komárno; Popis: vozidlo je dočasne vyradené
z evidencie OR PZ v Komárne na základe žiadosti vlastníka (odobraté tabuľky s evidenčným číslom
a osvedčenie o evidencii vozidla); Veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj
mena): 3.000,- Eur (ďalej len „Vozidlo III“);
iv. Súpisová zložka majetku por. č. 4: Hnuteľná vec: Nákladné motorové vozidlo RENAULT MASTER
FD/FDCI/MASTER; EČV: KN 518DC; VIN: VF1FDC1L637333032; Druh karosérie: BB skriňová furgon;
Farba: biela; Rok výroby: 2007; Stav opotrebovanosti: nepojazdné (bez autobatérie); Adresa miesta
umiestnenia: Centrálny sklad Colného úradu Nitra, Veľký rad, 945 01 Komárno; Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 3.000,- Eur (ďalej len „Vozidlo IV“);
(ďalej spolu Vozidlá I až Vozidlá aj ako „Predmety speňaženia“).
Každý jeden z Predmetov speňaženia uvedený pod písm. (i) až písm. (iv) je samostatným predmetom speňaženia,
ktorý sa bude speňažovať samostatne.
Dňa 04.01.2017 veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetov
speňaženia za nasledovných podmienok:

Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmety speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1
písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmety speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve,
pričom Predmety speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stoja a ležia.
V prípade, že sa v prvom kole ponukového konania Predmety speňaženia nespeňažia, resp. sa nespeňažia všetky,
správca zorganizuje druhé kolo, prípadne ďalšie, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu všetkých Predmetov
speňaženia. Predmetom speňaženia v druhom a ďalších kolách budú len tie z Predmetov speňaženia, ktoré sa
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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speňaženia. Predmetom speňaženia v druhom a ďalších kolách budú len tie z Predmetov speňaženia, ktoré sa
nepodarilo speňažiť v predchádzajúcom kole.

Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli Správcu www.irkr.sk. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.autobazar.eu a na
internetovom portáli www.autovia.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.

Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za
konkrétny z Predmetov speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 06.02.2017, v nasledovnej výške:
a.
b.
c.
d.

500- Eur za Vozidlo I;
500,- Eur za Vozidlo II;
500,- Eur za Vozidlo III;
500,- Eur za Vozidlo IV.

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmety speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

Kúpna cena:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý jeden z Predmetov
speňaženia samostatne, za predpokladu, ak budú splnené podmienky uvedené nižšie.
Pre prvé kolo ponukového konania sa pri každom jednom Predmete speňaženia vyžaduje predloženie kúpnej ceny
záujemcom vo výške predstavujúcej minimálne 100 % súpisovej hodnoty Predmetov speňaženia, t.j. pri Vozidle
I sumy minimálne vo výške 3.000,- Eur, pri Vozidle II sumy minimálne vo výške 3.000,- Eur, pri Vozidle III sumy
minimálnej vo výške 3.000,- Eur a pri Vozidle IV sumy minimálne vo výške 3.000,- Eur.
Za predpokladu splnenia vyššie uvedenej podmienky minimálnej výšky ponúknutej kúpnej ceny za každý jeden
z Predmetov speňaženia, je správca povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia a túto
predložiť príslušnému orgánu na schválenie. V prípade, že ponúknutá kúpna cena nebude dosahovať minimálnu
sumu, je správca povinný ponuku záujemcu odmietnuť. Správca je oprávnený podľa vlastného uváženia odmietnuť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sumu, je správca povinný ponuku záujemcu odmietnuť. Správca je oprávnený podľa vlastného uváženia odmietnuť
aj neprimerane nízke ponuky.
V prípade, ak bude prvé kolo ponukového konania pri niektorých z Predmetov speňaženia neúspešné, vyhlási druhé
kolo, prípadne ďalšie kolá ponukového konania, predmetom ktorých budú len tie z Predmetov speňaženia, ktoré
neboli speňažené v predchádzajúcom kole.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmety speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu: v tvare IBAN: SK92 1100 0000 0029 4000
6671, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).

Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku pre každý jeden z Predmetov speňaženia, ku
ktorému bola v príslušnom kole ponukového konania doručená ponuka, správca predloží veriteľskému výboru ako
príslušnému orgánu na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu
do desiatich (10) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená
v predchádzajúcej vete márne uplynie, má sa za to, že príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
V prípade, ak príslušný orgán víťaznú ponuku v prvom kole ponukového konania neschváli, správca zorganizuje
druhé, prípadne ďalšie kolá, kým nedôjde k speňaženiu všetkých Predmetov speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli príslušný orgán, správca vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu
kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže
víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný
príslušné kolo ponukového konania zopakovať, pričom predmetom speňaženia bude ten predmet speňaženia, ktorý
mal byť predaný na základe tejto kúpnej zmluvy.
Úspešný záujemca nadobudne
s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

Predmety

speňaženia

nezaťažené

zabezpečovacími

právami

v súlade

Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetov speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. na tel. č.: +421 908
989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 06.02.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – DAREQ s.r.o. – PREDAJ HNUTEĽNÉHO MAJETKU“. Na
ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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K001723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Ľubocká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hraničiarov 13, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/11/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/11/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok.
JUDr. Martin Aksamit, so sídlom Michalská ul. č. 14, Bratislava, správca úpadcu Veronika Ľubocká, bytom Nám.
Hraničiarov č. 13, Bratislava, nar. 14.03.1988 (ďalej len "Úpadca") oznamuje v súlade s § 28 odsek 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, všetkým účastníkom konkurzného konania vedeného na
majetok Úpadcu na Okresnom súde Bratislava I, spis. zn. 6K/11/2012, že som ku dňu 17.01.2017 zapísal do
zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Pohľadávka veriteľa Mgr. Petra Pobožná, prihlásená dňa 17.01.2017 prihláškou pod por. č. 1 v celkovej
prihlásenej sume 76.346,01 EUR.
V súlade s § 32 odsek 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto
oznamujem veriteľom, že bankový účet na ktorý je možné zložiť kauciu vo výške 350,-EUR je bankový účet č. 261
345 3706/1100 (IBAN: SK0811000000002613453706) s uvedením var. symbolu: 6/B-1.
V Bratislave, dňa 20.01.2017

JUDr. Martin Aksamit
správca

K001724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Šišovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pečnianska 1211/9, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/58/2016/S 1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/58/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty:

1.

Typ súpisovej zložky majetku: FINANČNÁ HOTOVOSŤ
Popis: Finančná hotovosť úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

83

Obchodný vestník 17/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.01.2017

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1000 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania súpisovej zložky majetku: 22.12.2016

V Bratislave, dňa 20.01.2017.

JUDr. Michal Pohovej, správca

K001725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Švolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 13/3, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.4.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2014-S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/79/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ DRAŽBY
Miesto, dátum a čas konania dražby
Miesto konania dražby: Kancelária správcu JUDr. Jána Čipku, Ul. Partizánska č. 197
981 01 Hnúšťa,
Dátum konania dražby: 17. januára 2017
Čas konania dražby: 14,00 hod
Dražba: Prvé kolo dražby
Predmet dražby
Nehnuteľnosti zapísané u Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 2532 pre
obec a katastrálne územie Žiar nad Hronom ako:
·
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byt číslo 3 vo vchode 13 na prvom poschodí obytného domu /13-15/ súpisné číslo 318 na parcele číslo 315 v
podiele 1/2-ica
·
6353/75530 -ičný podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky
podiel k pozemku parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako CKN parc.č. 315 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 318 m2 v podiele 1/2-ica
Opis predmetu dražby
Dvojizbový byt číslo 3 na prvom poschodí vo vchode 13, s predsieňou, kuchyňou, kúpelňou, WC a pivnicou v
suteréne. Byt je dobre presvetlený, okná sú plastové so žaluziami, bytové jadro je murované bez rekonštrukcie aj so
zariaďovacími predmetmi, podlahy sú plávajúce v izbe, kuchyňa má dlažbu, v byte je rozvod vody teplej a studenej,
plynu a kanalizácie ako aj elektroinštalácia, byt je napojený na domového vrátnika, byt je prvej kategórie, nachádza
sa v bytovom dome so spoločným centrálnym vykurovaním, ktorý je napojený na všetky inžinierske siete, bol daný
do užívania v roku 1958, má sedlovú strechu s krytinou po rekonštrukcii, fasáda je zateplená, nachádza sa na ulici
Dukelských hrdinov.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na liste vlastníctva číslo: 2532
Záložné právo k bytu č. 3 podľa § 15 zákona č. 182/93 Z.z. v prospech spoločenstva vlastníkov bytov v dome č.
318, Žiar nad Hronom
Pod V-1977/06 bolo zriadené záložné právo na byt č. 3 na 1 p, vchod č. 13 v prospech Všeobecnej úverovej banky
a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, IČO: 31320155 zo zmluvy č.Z 08994-06 uzatvorenej dňa 1.11.2006, pol.
1342/06
Exekučné záložné právo EX274/2015-20 zo dňa 22.5.2015 od Exekútorského úradu Lipová 7, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, súdny exekútor Mgr.Ing.Ivan Šteiner PhD v prospech oprávneného PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.,
Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752 na byt č. 3 na 1.p., vchod č. 13 a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a zariadeniach dom č.s. 318 a pozemku CKN parc.č. 315 o veľkosti 6353/75530 – listina zapísaná dňa
7.3.2016 pol. 343/16
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Všeobecná hodnota podielu predmetu dražby je podľa znaleckého posudku číslo 193/2016 znalca Ing. Štefana
Sviržovského 13.500,- €.
Označenie dražobníka a licitátora
JUDr. Ján Čipka, správca, kancelária správcu ul. Partizánska č. 197, 981 01 Hnúšťa
Pri dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie.
Dražobník a licitátor: JUDr. Ján Čipka

K001726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kysel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K 14/2016 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
2K 14/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Štefan Straka, sídlo kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, správca úpadcu: Jozef Kysel, nar. 20.04.1955,
bytom Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, týmto oznamuje včetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 20.1.2017 správcovi doručeníá prihláška pohľadávky veriteľa: PROFI
CREDIT Slovensko, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava v prihlásenej sume vo výške 1.422,90 EUr. V súlade s
ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurte a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov bola
prihláška pohľadávky zapísaní do zoznamu pohľadávok.
Ing. Štefan Straka, správca

K001727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Oriskó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúškovo 654, 925 01 Matúškovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1976
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/22/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/22/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Oriskó, nar. 28.11.1976,
trvale bytom 025 01 Matúškovo 654 v súlade s ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR") zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 13.02.2017 o 10.00 hod.
(prezencia veriteľov začína o 09.45 hod.), ktorá sa bude konať v sídle Advokátskej kancelárie FARDOUS
PARTNERS s.r.o., na adrese: Hlavná 6, 927 01 Šaľa. V prípade potreby bližších informácií je možné kontaktovať
správcu na emailovej adrese: spravcovska@fardouspartners.com, alebo na tel. č. +421 902 707 782.
Program schôdze:
1.

Otvorenie

2.

Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR

3.

Rôzne

4.

Záver

Pri prezencii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.
V Šali, dňa 20.01.2017.
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
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K001728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Adamcová – MANDA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianske Jastrabie 479, 911 01 Trenčianske Jastrabie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 385 755
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38R/5/2016 S 1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38R/5/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Miroslava Adamcová – MANDA v reštrukturalizácii,
91322 Trenčianske Jastrabie 479, IČO: 37385755
podľa ustanovenia § 128 ods. 5 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 v aktuálnom znení
Miesto konania: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Dátum konania: 20.01.2017
Začiatok konania: 10:30 hod.

Prítomní:
- Mgr. Barbora Koncová, reštrukturalizačný správca, predseda schôdze veriteľov a spracovateľ
zápisnice
- Miroslava Adamcová, dlžník
- Veritelia, podľa Zoznamu prítomných členov veriteľského výboru, tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice,
ako jej príloha.
Program:

l. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Žiadosť dlžníka podľa § 143 ZKR o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu dlžníkom na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní
4. Rôzne
5. Záver

Ad 1.)
Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal správca dlžníka Mgr. Barbora
Koncová, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení ZKR.

Ad 2.)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca dlžníka Mgr. Barbora Koncová vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o voľbe
predsedu veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru
veriteľa:
Weiss Perosnal Management, s.r.o..

Hlasovanie:

Za:

3 veritelia – 3 hlasy

Proti:

0
V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE č. 01/01/17-VV

Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 3, t. j. jednomyseľne v zmysle ustanovenia § 127 ods. 5 ZKR za
predsedu veriteľského výboru veriteľa: Weiss Personal Management, s.r.o., Trenčín.

Ad 3.)
V rámci uvedeného bodu dlžník v zmysle ustanovenia § 143 ZKR požiadal o predĺženie lehoty na
predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníkom na predbežné schválenie veriteľskému výboru
o 60 dní, pričom svoju žiadosť odôvodnil krátkosťou zákonnej lehoty na jeho predloženie ako aj vhodnosťou
predĺženia z hľadiska prebiehajúcich ekonomických reštrukturalizačných opatrení. Následne veriteľský výbor
pristúpil k hlasovaniu o uvedenom návrhu.
Hlasovanie:
Za:

3 veritelia – 3 hlasy

Proti:

0

Zdržal sa: 0 veriteľ
V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE č. 02/01/17-VV
Veriteľský výbor predlžuje na žiadosť dlžníka v zmysle ustanovenia § 143 ZKR lehotu na predloženie
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníkom na predbežné schválenie veriteľskému výboru
o 60 dní.
Ad 4.)
V rámci uvedeného bodu členovia veriteľského výboru rokovali s dlžníkom a správcom o ďalšom postupe
v rámci reštrukturalizácie, ako aj spôsobe vzájomnej komunikácie veriteľského výboru, správcu a dlžníka.
Ad 5.)
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Prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, veriteľ Weiss Personal Management, s.r.o.,
ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj
prijatých uznesení zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128 ods. 5 ZKR v Obchodnom vestníku.
V Trenčíne, dňa 20.01.2017

............................................................
predseda veriteľského výboru

38R/5/2016

Zoznam
prítomných
členov
veriteľského
výboru dlžníka
Miroslava
v reštrukturalizácii, 91322 Trenčianske Jastrabie 479, IČO: 37385755

Adamcová

–

MANDA

Dátum, čas a miesto konania: 20.01.2017, 11:00 hod., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín

P.č.: Veriteľ, IČO/r. č.:
1.
Weiss Personal Management, s. r. o.
2.
3.

Sídlo/Bydlisko:

Zastúpený/á, podpis:

Zistená pohľadávka v EUR:
11 500,00 €

Masár Branislav

7289,58 €

SR - Daňový úrad Trenčín

756,42€

Na schôdzi veriteľského výboru sa zúčastnil aj správca Mgr. Barbora Koncová a dlžník Miroslava Adamcová

K001729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Bróska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 29/607, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 852 673
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2015 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2015
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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Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac október 2016 vo výške 297,82 Eur, za mesiac november
2016 vo výške 194,31 Eur a za mesiac december 2016 vo výške 191,60 Eur. Spolu vo výške 683,73 Eur.
Súpisová hodnota: 683,73 Eur.
V Prešove, dňa 20.01.2017
JUDr. Ján Surma, správca

K001730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AQUATING, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 7, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 221 953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/24/2015 S 1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/24/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE I. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
Správca v konkurznom konaní: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava (ďalej
len „Správca“) vyhlasuje: Prvé kolo verejného ponukového konania podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZoKR“) na predaj podniku – podľa nižšie uvedenej špecifikácie.
I. Predmet ponukového konania: majetok úpadcu AQUATING, spol. s.r.o., IČO: 36 221 953, so sídlom
Hviezdoslavova 7, 917 01 Trnava, zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
10399/T (ďalej len „Úpadca“) pozostávajúci najmä z nehnuteľného majetku, zapísaného v súpise všeobecnej
a oddelenej podstaty Úpadcu. Súpisy majetku Úpadcu, ktoré sú predmetom tejto ponuky, boli zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 248/2015 zo dňa 29.12.2015 a č. 233/2015 zo dňa 04.12.2015 s doplnením č. 248/2015
zo dňa 29.12.2015 a s aktualizáciou č. 98/2016 zo dňa 23.05.2016.
Ide o nasledovné nehnuteľnosti, zapísané na liste vlastníctva č. 7249 v katastrálnom území Trnava, v okrese
Trnava, obec Trnava:
Pozemky parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako:
-

parc. č. 262 o výmere 530 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

-

parc. č. 263 o výmere 168 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

-

parc. č. 3307/1 o výmere 4983 m2 druh pozemku ostatné plochy,

-

parc. č. 8246/6 o výmere 359 m2 druh pozemku záhrady,

-

parc. č. 8269 o výmere 31 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

Stavba:
-

súp. č. 228 na parc. č. 262, dom, o výmere 530 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len ,,Nehnuteľnosti”)
Hnuteľné veci:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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-

motorové vozidlo Volkswagen Transporter,

-

motorové vozidlo Volkswagen FIAT DUCATO,

Deň vydania: 25.01.2017

(ďalej len ,,Hnuteľné veci”)
Peňažné pohľadávky:
výška istiny: 4.329,89 EUR, dlžník: Štefánia Balažovičová, Spartakovská 19, 917 01 Trnava, IČO:
41799895,
výška istiny: 71.615,12 EUR, dlžník: CERE INVEST KAMIONKA, s.r.o., Filmářská 1153/19, Praha 5,
česká republika, IČO: 41799895,
výška istiny: 62.479,98EUR, dlžník: CERE INVEST KAMIONKA, s.r.o., Filmářská 1153/19, Praha 5,
česká republika, IČO: 41799895,
výška istiny: 28.413,01 EUR, dlžník: Euro LOGOS, s.r.o. „v konkurze“, Senecká cesta 2, 931 01
Šamorín, IČO: 36 232 475,
výška istiny: 11.441,31 EUR, dlžník: Keraming a.s., Jesenského 3839, Trenčín 911 01, IČO: 31
431 968,
-

výška istiny: 9.247,20 EUR, dlžník: PSB, s.r.o., Hviezdoslavova 7, Trnava 917 01, IČO: 45 549 613,

-

výška istiny: 159,13 EUR, dlžník: Slovenská sporiteľňa, a.s.,

-

výška istiny: 110 EUR, dlžník: Tatra banka, a.s.

(ďalej len ,,Pohľadávky”)
Všetky hnuteľné veci tvoriace súčasť a príslušenstvo Nehnuteľností spolu s Hnuteľnými vecami vyššie uvedenými
a Pohľadávkami (ďalej aj ako „Podnik“).
II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania: V 1. kole verejného ponukového konania sa
najnižšie podanie rovná súpisovej hodnote speňažovaného majetku, ktorá predstavuje sumu 735.972,13 EUR.
Bližšie podrobnosti týkajúce sa Podniku, obhliadku Podniku, ako aj úplné znenie podmienok verejného ponukového
konania si záujemca môže vyžiadať telefonicky u Správcu na tel. č.: 0917 643 333, príp. mailom na adrese:
nano@akko.sk
III. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záväzné ponuky na odkúpenie Podniku sa predkladajú na adresu
kancelárie správcu: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v zalepenej
obálke viditeľne označenej nápisom „Konkurz – AQUATING neotvárať“ .Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·

návrh kúpnej ceny číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o
výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
doklad o úhrade celku kúpnej ceny na účet v banke: č. účtu: SK5411000000002629805817, vedený v Tatra
banke, a.s.,
doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho
preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním
overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace,
oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia uhradenej kúpnej ceny.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do dňa 09.02.2017 (vrátane) do 11.00 hod. Pre dodržanie
lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do sídla kancelárie Správcu, nie dátum
podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového
konania predložiť len jednu ponuku a predloženú ponuku nemožno meniť ani vziať späť.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IV. Lehota na vyhodnotenie ponúk: Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do sedem (7) dní odo dňa
termínu predloženia ponúk a v tejto lehote zároveň odošle oznam záujemcom výsledok verejného ponukového
konania. Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.

Mgr. Ing. Pavol Korytár
správca úpadcu AQUATING, spol. s.r.o. v konkurze

K001731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Sabolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod kopaninou 3/864, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2016 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac október 2016 vo výške 53,00 Eur, za mesiac november
2016 vo výške 51,00 Eur a za mesiac december 2016 vo výške 68,00 Eur. Spolu vo výške 172,00 Eur.
Súpisová hodnota: 172,00 Eur.
V Prešove, dňa 20.01.2017
JUDr. Ján Surma, správca

K001732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOBYT Slovakia s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 482 510
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2013 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Zverejneie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
Okresný súd Prešov uznesením č.k. 1K/55/2013 – 25 zo dňa 11.12.2013, zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 17.12.2013, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka EKOBYT Slovakia s.r.o., so sídlom Kpt. Nálepku 11,
082 71 Lipany, IČO: 36 482 510, a ustanovil Mgr. Slavomíra Kollára, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01
Prešov, do funkcie správcu. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 17.12.2013 v čiastke
OV 243/2013.
Okresný súd Prešov uznesením zo dňa 27.03.2014, sp.zn. 1K/55/2013, zverejneným v Obchodnom vestníku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov uznesením zo dňa 27.03.2014, sp.zn. 1K/55/2013, zverejneným v Obchodnom vestníku
dňa 02.04.2014 v čiastke OV 64/2014, Mgr. Slavomíra Kollára odvolal z funkcie správcu a do funkcie správcu
ustanovil JUDr. Mariána Novikmeca.
1. Výťažok - Nájomné
Správca na základe záväzného pokynu uzatvoril nájomnú zmluvu, ktorej predmetom bol nájom stavby –
prevádzkovej budovy, súp.č. 450, k.ú. Lipany, LV č. 4393 o rozlohe 4367 m2, postavenú na pozemku reg. C parc. č.
674/1, na ulici Kpt. Nálepku 11, Lipany. Nájomca INTERKOV s.r.o., sídlom 082 73 Krásna Lúka 172, IČO:
36 469 963, zast. konateľom Ing. Dušanom Matijom, uhradil dňa 08.10.2015 nájomné za mesiac október 2015 vo
výške 809,40 Eur s DPH, dňa 30.10.2015 uhradil nájomné za mesiac november 2015 vo výške 809,40 Eur s DPH a
dňa 20.1.2016 uhradil nájomné za mesiac december 2015 vo výške 809,40 Eur. Nájomca INTERKOV s.r.o. vypratal
a prestal používať priestory k 31.12.2015.
Správca konkurznej podstaty úpadcu EKOBYT Slovakia s.r.o. v konkurze, v zmysle § 76 a nasl. zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ZKR) zapísal dňa 30.10.2015 zistený majetok úpadcu –
pohľadávky do súpisu oddelenej podstaty veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., sídlom Štefánikova
27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 (pohľadávka v celkovej výške istiny a príslušenstva 232.626,67 EUR pod č.
63 v zozname pohľadávok).
1/ Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Popis: Nájomné za mesiac október vo výške 809,40 Eur s DPH podľa Zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa
22.10.2015 za nájom nehnuteľnosti, katastrálne územie Lipany, zapísané na LV č. 4393 ako stavba – prevádzková
budova, súp. č. 450, postavená na pozemku reg. C parc. č. 674/1, na ulici Kpt. Nálepku 11, Lipany,
2/ Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Popis: Nájomné za mesiac november vo výške 809,40 Eur s DPH podľa Zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa
22.10.2015 za nájom nehnuteľnosti, katastrálne územie Lipany, zapísané na LV č. 4393 ako stavba – prevádzková
budova, súp. č. 450, postavená na pozemku reg. C parc. č. 674/1, na ulici Kpt. Nálepku 11, Lipany,
Ďalej správca konkurznej podstaty úpadcu EKOBYT Slovakia s.r.o. v konkurze, zapísal dňa 21.01.2016 zistený
majetok úpadcu – pohľadávku do súpisu oddelenej podstaty veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.,
1/ Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Popis: Nájomné za mesiac december 2015 vo výške 809,40 Eur s DPH podľa Zmluvy o nájme nehnuteľnosti zo dňa
22.10.2015 za nájom nehnuteľností, katastrálne územie Lipany, zapísané na LV č. 4393 ako stavba – prevádzková
budova, súp. č. 450 , postavená na pozemku reg. C parc. č. 674/1, na ulici Kpt. Nálepku 11, Lipany.
Z uvedenej sumy pohľadávok z titulu nájomného bol správca v mene úpadcu povinný odviesť sumu DPH, ktorá bola
uhradená za 10/2015 dňa 24.11.2015 v sume 134,90 Eur, za 11/2015 dňa 22.12.2015 v sume 134,90 Eur a za
12/2015 dňa 21.01.2016 v sume 134,90 Eur
Podľa ust. § 19 vyhl. 665/2005 Z.z. príjem z nájmu majetku podliehajúceho konkurzu sa ako výťažok zo
speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu priradí k dotknutej súpisovej zložke majetku; na účely určenia
odmeny z výťažku sa považuje za výťažok zo speňaženia dotknutej súpisovej zložky majetku.
Pri speňažení dotknutých nehnuteľností, ktoré boli predmetom nájmu sa aplikuje § 22 ods. 1 písm. d) vyhl.
665/2005 Z.z. t.j. za speňaženie súboru majetku jedným právnym úkonom alebo navzájom súvisiacimi právnymi
úkonmi alebo za speňaženie podniku alebo časti podniku patrí správcovi odmena z výťažku, zo sumy výťažku nad
33.193,92 eura - 13%.
Výťažok

2.428,20 Eur

Pohľadávka proti podstate (DPH)

404,70 Eur

Odmena správcu (13% z 2.023,50 Eur - 263,05 Eur, DPH 52,61 Eur)
Súdny poplatok (0,2% z výťažku)

315,66 Eur
4,50 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.703,34 Eur

Predaj súpisových zložiek oddelenej podstaty
Predošlý správca konkurznej podstaty zapísal do súpisu oddelenej podstaty veriteľa Slovenská záručná
a rozvojová banka, a.s. a veriteľa SR, Daňový úrad Prešov:
1.

stavba – lakovňa, súp. č. 441, k.ú. Lipany, LV č. 4393, súpisová hodnota 32.550,- Eur

2.

stavba – medzisklad, súp. č. 442, k.ú. Lipany, LV č. 4393, súpisová hodnota 5.900,- Eur

3.

stavba – sklad, súp. č. 443, k.ú. Lipany, LV č. 4393, súpisová hodnota 9.145,- Eur

4.

stavba – jedáleň, súp. č. 444, k.ú. Lipany, LV č. 4393, súpisová hodnota 10.880,- Eur

5.

stavba – ťažká lisovňa, súp. č. 445, k.ú. Lipany, LV č. 4393, súpisová hodnota 48.522,- Eur

6.

stavba – prevádzková budova, súp. č. 450, k.ú. Lipany, LV č. 4393, súp. hodnota 171.204,- Eur
7.

8.

stavba – budova montáže podskupín, súp. č. 451, k.ú. Lipany, LV č. 4393, súp. hod. 5.945,- Eur

stavba – vývojová dielňa a garáž, súp. č. 452, k.ú. Lipany, LV č. 4393, súp. hodnota 2.675,- Eur

Súpis oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku 35/2014 dňa 20.02.2014. Celková súpisová
hodnota zložiek majetku v oddelenej podstate je 286.821,- Eur.
V zmysle § 79 zákona č. 7/2005 Z.z. predošlý správca Mgr. Slavomír Kollár vyzval tretiu osobu, ktorej majetok
zabezpečuje záväzky úpadcu, na splnenie týchto záväzkov v lehote 30 dní od doručenia výzvy. Výzva bola
doručená dňa 19.02.2014.
Z dôvodu, že táto tretia osoba na výzvu predošlého správcu v zákonnej lehote záväzky za úpadcu nesplnila,
súčasný správca konkurznej pdostaty úúadcu zapísal dňa 30.06.2014 predmetný majetok tretej osoby do
súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (jedná sa
o pozemky, na ktorých sú postavené stavby úpadcu). Súpisová hodnota majetku bola stanovená podľa
znaleckého posudku k ohodnoteniu nehnuteľnosti, odovzdaného správcovi úpadcom, celkom vo výške 149.608,70
Eur.
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o nové súpisové zložky majetku bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku v čiastke OV 131/2014 dňa 10.07.2014 :
1. Pozemok reg. C parc. č. 674/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4.367 m2, SR, okres Sabinov, obec
Lipany, k.ú. Lipany, LV č. 2665, vo výlučnom vlastníctve Petra Molčana. Súpisová hodnota 34.368,29 EUR.
2. Pozemok reg. C parc. č. 674/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 537 m2, SR, okres Sabinov, obec Lipany,
k.ú. Lipany, LV č. 2665, vo výlučnom vlastníctve Petra Molčana. Súpisová hodnota 4.226,19 EUR.
3. Pozemok reg. C parc. č. 674/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6984 m2, SR, okres Sabinov, obec
Lipany, k.ú. Lipany, LV č. 2665, vo výlučnom vlastníctve Petra Molčana. Súpisová hodnota 54.964,08 EUR.
4. Pozemok reg. C parc. č. 674/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 341 m2, SR, okres Sabinov, obec Lipany,
k.ú. Lipany, LV č. 2665, vo výlučnom vlastníctve Petra Molčana. Súpisová hodnota 2.683,67 EUR.
5. Pozemok reg. C parc. č. 674/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 592 m2, SR, okres Sabinov, obec Lipany,
k.ú. Lipany, LV č. 2665, vo výlučnom vlastníctve Petra Molčana. Súpisová hodnota 4.659,04 EUR.
6. Pozemok reg. C parc. č. 674/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2, SR, okres Sabinov, obec Lipany,
k.ú. Lipany, LV č. 2665, vo výlučnom vlastníctve Petra Molčana. Súpisová hodnota 291,19 EUR.
7. Pozemok reg. C parc. č. 1328/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.706 m2, SR, okres Sabinov, obec
Lipany, k.ú. Lipany, LV č. 2665, vo výlučnom vlastníctve Petra Molčana. Súpisová hodnota 21.296,22 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. Pozemok reg. C parc. č. 1328/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.415 m2, SR, okres Sabinov, obec
Lipany, k.ú. Lipany, LV č. 2665, vo výlučnom vlastníctve Petra Molčana. Súpisová hodnota 11.136,05 EUR.
9. Pozemok reg. C parc. č. 1328/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 532 m2, SR, okres Sabinov, obec
Lipany, k.ú. Lipany, LV č. 2665, vo výlučnom vlastníctve Petra Molčana. Súpisová hodnota 4.186,84 EUR.
10. Pozemok reg. C parc. č. 1328/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 767 m2, SR, okres Sabinov, obec
Lipany, k.ú. Lipany, LV č. 2665, vo výlučnom vlastníctve Petra Molčana. Súpisová hodnota 6.036,29 EUR.
11. Pozemok reg. C parc. č. 1328/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 680 m2, SR, okres Sabinov, obec
Lipany, k.ú. Lipany, LV č. 2665, vo výlučnom vlastníctve Petra Molčana. Súpisová hodnota 5.351,60 EUR.
12. Pozemok reg. C parc. č. 1328/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2, SR, okres Sabinov, obec
Lipany, k.ú. Lipany, LV č. 2665, vo výlučnom vlastníctve Petra Molčana. Súpisová hodnota 409,24 EUR.
K uvedeným pozemkom reg. C bolo zriadené záložné právo v prospech veriteľa Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s., sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, podľa Zmluvy o zriadení záložného práva č.
19844-2008, zaregistrovanej v katastri nehnuteľností pod V-80/2009. Záložné právo je zriadené v prvom rade
a zabezpečuje pohľadávku záložného veriteľa voči úpadcovi z titulu nevrátenia finančných prostriedkov
z poskytnutej Úverovej zmluvy č. 19844-2008 zo dňa 26.01.2009, prihlásenú do konkurzného konania úpadcu v
celkovej výške istiny a príslušenstva 232.626,67 EUR, pod č. 63 v zozname pohľadávok.
Vlastník nehnuteľností uvedených v doplnení súpisu oddelenej podstaty pod bodmi 1 až 12 - Peter Molčan,
082 71 Dubovica 61, spochybňoval zaradenie tohto majetku do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa z
dôvodu vedenia reštrukturalizačného konania na dlžníka Peter Molčan - SLUŽBYT, miestom podnikania Kpt.
Nálepku 11, 082 71 Lipany, IČO: 14 366 371, č.k. 2R 2/2014. Z uvedeného dôvodu sporný zápis súpisových zložiek
1 až 12 svedčil v prospech Petra Molčana, 082 71 Dubovica 61. V zmysle ustanovenia § 78 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. správca tretiu osobu vyzval, aby do 30 dní od doručenia výzvy uviedla dôvody a predložila dôkazy, ktoré
zapísanie majetku do súpisu vylučujú. Ak správca na základe uvedených dôvodov a predložených dôkazov s
odbornou starostlivosťou zistí, že vyzvaná osoba má právo vylučujúce zapísanie majetku do súpisu, majetok
zapísaný do súpisu bezodkladne po súhlase príslušného orgánu zo súpisu vylúči; inak navrhne súdu, aby takejto
osobe uložil podať žalobu voči správcovi. Súd uloží osobe uvedenej v návrhu správcu, aby v lehote určenej súdom,
nie kratšej ako 30 dní podala žalobu proti správcovi.
Následne nastala skutočnosť, že aj na majetok fyzickej osoby Peter Molčan - SLUŽBYT, miestom podnikania
Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany, IČO: 14 366 371, bol vyhlásený konkurz – zverejnenie v OV č. 206/2014 zo dňa
22.10.2014. Správcom konkurzného konania Peter Molčan – SLUŽBYT bola stanovená Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná, k.s.. V prípade konkurencie konkurzov ZKR v § 78 ods. 9 ustanovuje, že pri zápise majetku do
súpisu v rôznych konkurzných konaniach, správca, ktorý zverejnil zápis majetku do súpisu v Obchodnom vestníku
neskôr, majetok zo súpisu bezodkladne vylúči, pri zverejnení zápisu majetku v Obchodnom vestníku v ten istý čas,
rozhoduje čas vyhlásenia konkurzu. Vzhľadom na vyššie uvedené vyhlásenie konkurzu na majetok tretej osoby
Petra Molčana, sa návrh podaný súdu na uloženie povinnosti podať žalobu voči správcovi o vylúčenie vecí zo
súpisu, stal bezpredmetný.
V zmysle záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 15.06.2015 správca poveril dražobnú
spoločnosť Sollicite s.r.o., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, vykonaním dobrovoľnej dražby.
Dňa 11.04.2016 o 11.00 hod. na Notárskom úrade JUDr. Zory Chudovej, Dobrianskeho 1498, 093 01
Vranov nad Topľou, sa konalo prvé kolo dobrovoľnej dražby na predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 2665
a LV č. 4393, k.ú. Lipany, Obec Lipany, okres Sabinov. Dražba sa konala na návrh JUDr. Mariána Novikmeca,
správcu konkurznej podstaty úpadcu EKOBYT Slovakia s.r.o. v konkurze, za účasti verejnosti – Petra Molčana,
bytom Námestie sv. Martina 629/85, Lipany.
Dražby sa zúčastnil jeden záujemca – spoločnosť KOREKTING, spol. s r.o., sídlom Sabinovská 5, 082
71 Lipany, IČO: 36 463 426, zastúpená konateľom Mariánom Mizerákom, ktorý zložil peňažnú zábezpeku v sume
49.000,- Eur dňa 08.04.2016 na účet dražobníka. Účastník dobrovoľnej dražby neurobil podanie vo výške 406.000,Eur. V zmysle zmluvy o vykonaní dražby licitátor využil možnosť zníženia najnižšieho podania postupne o 5%
z najnižšieho podania až na najnižšie možné podanie v sume 324.800,- Eur, avšak prítomný účastník po trojitej
výzve na urobenie podania, neurobil ani najnižšie možné podanie. Licitátor ukončil dražbu vyhlásením, že predmet
dobrovoľnej dražby nebol vydražený, pretože nebolo urobené ani najnižšie podanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe udeleného záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 02.05.2016 správca navrhol
dražobníkovi ďalšie kolo dobrovoľnej dražby návrhom na vykonanie dražby zo dňa 09.05.2016. Po odsúhlasení
zmluvy o vykonaní dražby – 2. kolo správca túto uzavrel s dražobnou spoločnosťou.
Druhé kolo dobrovoľnej dražby sa konalo dňa 20.06.2016 o 11.00 hod. s miestom konania Notársky úrad
JUDr. Zora Chudová, Dobrianskeho 1498, 093 01 Vranov nad Topľou. Výška najnižšieho podania pre 2.kolo dražby
bola 324.800,- Eur, pričom z dôvodu neurobenia najnižšieho podania prítomnými účastníkmi sa najnižšie podanie
postupne znižovalo v zmysle záväzného pokynu a pri sume 300.000,- Eur bolo urobené podanie. Predmet dražby
bol vydražený záujemcom JMB Lipany, s.r.o. a dražba bola v 2.kole úspešná. Oznámenie o výsledku dražby
bolo zverejnené pod sp.zn. NCRdr 4055/2016.
Dňa 04.07.2016 boli na bankový účet, vedený pre konkurzné konanie úpadcu, pripísané finančné prostriedky
vo výške 300.000,- EUR, zaslané dražobnou spoločnosťou.
Prednostné pohľadávky
Podľa zoznamu pohľadávok proti podstate predpokladaných do vykonania rozvrhu výťažku (vrátane
odmeny správcu a súdneho poplatku) je celková suma prednostných pohľadávok 131.506,84 Eur, z toho čiastka
13.837,20 Eur bola popretá čo do vymáhateľnosti podľa §100 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., čo činí potom
117.669,64 Eur.
Z uvedených pohľadávok najvyššie čiastky tvorí : napr. daň z nehnuteľností za rok 2014, 2015 a 2016 činí
spolu sumu 36.237,18 Eur, výdavky a odmena predchádzajúceho správcu činí sumu 8.200,38 Eur, ďalej suma
8.693,57 Eur za spotrebu elektrickej energie k 31.01.2014, odmena dražobnej spoločnosti v sume 1.957,64 Eur a
12.611,81 Eur (len uvedené položky spolu tovria čiastku 67.700,58 Eur).
Jednotlivé pohľadávky proti podstate sú špecifikované v pripojenej tabuľke s rozdelením, ktoré pohľadávky už
boli uhradené s dátumom úhrady a ktoré zostávajú na úhradu.
Pri speňažení dotknutých nehnuteľností, ktoré boli zaradené v súpise oddelenej podstaty, sa aplikuje § 22
ods. 1 písm. d) vyhl. 665/2005 Z.z. t.j. za speňaženie súboru majetku jedným právnym úkonom alebo navzájom
súvisiacimi právnymi úkonmi alebo za speňaženie podniku alebo časti podniku patrí správcovi odmena z výťažku 13%. Odmena správcu za speňaženie nehnuteľnosti vo výške 13% z výťažku podľa § 13 ods. 2 a § 22 ods. 1 písm.
d) vyhlášky 665/2005 Z.z. (výťažok 300.000 Eur - 14.569,45 - náklady dražobnej spoločnosti na konanie dražby), t.j.
13 % zo sumy 285.430,55 Eur, teda základ odmeny je 37.105,97 Eur, suma 20% DPH 7.421,19 Eur , spolu
44.527,16 Eur.
Vzhľadom na skutočnosť, že nehnuteľnosti speňažené v rámci oddelenej podstaty, tvorili jednak stavby
patriace úpadcovi a jednak pozemky patriace tretej osobe, ktorá spochybnila zápis do súpisu a preto bolo potrebné
zo strany konkurzného súdu určenie lehoty na podanie žaloby, a súčasne predaj len stavieb a len pozemkov
oddelene by nepriniesol výťažok alebo značne znížil možnosť výťažku, došlo k speňaženiu a príprave návrhu
rozvrhu výťažku až v mesiaci september 2016. Z uvedených dôvodov je však naplnená výnimka z ust. § 16 ods. 1
vyhl. 665/2005 Z.z. a odmena správcu sa neznižuje.
Správca konkurznej podstaty úpadcu v zmysle ust. § 96 ods.2 zák.č.7/2005 ZKR oznámil zostavenie zoznamu
pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. a zároveň oznámil zámer
zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Oznámenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV135/2016 dňa 14.07.2016.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. V zmysle §
96 ods. 4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate
nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu
v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
V stanovenej lehote nebola správcovi doručená žiadna námietka.
Výťažok zo speňaženia nehnuteľností

300.000,00 Eur
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117.669,64 Eur

Výťažok na vyplatenie pre zabezpečeného veriteľa

182.330,36 Eur

Podľa ust. § 94 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení platnom ku dňu vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu,
zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa v zistenom rozsahu uspokojí z výťažku speňaženia majetku
tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti
podstate priradených k súpisovým zložkám majetku tvoriacich jeho oddelenú podstatu. Ak nie je možné
uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v celom rozsahu, vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako
nezabezpečená pohľadávka.
Podľa ust. § 97 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení platnom ku dňu vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu,
po speňažení každej štvrtiny majetku tvoriaceho oddelenú podstatu a ukončení všetkých súdnych sporov týkajúcich
sa zabezpečenej pohľadávky zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty správca bezodkladne pripraví pre
zabezpečeného veriteľa rozvrh výťažku zo speňaženia tohto majetku. Na ten účel správca písomne oboznámi
zabezpečeného veriteľa o návrhu rozvrhu výťažku a určí mu lehotu 30 dní na jeho schválenie od jeho doručenia.
Zabezpečený veriteľ môže v lehote určenej správcom návrh rozvrhu výťažku schváliť alebo proti nemu uplatniť
odôvodnené námietky.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava ako príslušný orgán v zmysle § 82
ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v právnej veci úpadcu EKOBYT Slovakia s.r.o.
v konkurze, so sídlom Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany, IČO: 36 482 510 o návrhu rozvrhu výťažku oddelenej
podstaty rozhodol takto: schvaľuje predložený návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty.
JUDr. Marián Novikmec, správca

K001733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferrara s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárová 30, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 298 386
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/23/2016-S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/23/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, úpadcu: Ferrara s.r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 45 298
386 v zmysle § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov
( ďalej len ZKR ) zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie
pohľadávky. Účet je vedený vo VÚB, a.s.

IBAN: SK18 0200 0000 0025 2216 3359

BIC: SUBA SK BX

V zmysle § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak
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a. bolo podané na predpísanom tlačive a

a. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet,
na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K001734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Faturíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 328/54, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/53/2016 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/53/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca týmto oznamujem podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR, je vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s., č.ú.: SK54 0900 0000 0051 2471 8551. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
Mgr. Bohuslav Gelatka, správca

K001735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mgr. Peter Miško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 14/14, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2015 S 817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac október 2016 vo výške 48,74 Eur, za mesiac november
2016 vo výške 32,13 Eur a za mesiac december 2016 vo výške 32,13 Eur. Spolu vo výške 113,00 Eur.
Súpisová hodnota: 113,00 Eur.
V Prešove, dňa 20.01.2017
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JUDr. Ján Surma, správca

K001736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kavuliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Vajnorská 17/E, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/4/2016 S1503
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/4/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
V konkurznej veci úpadcu: Mgr. Dušan Marko, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ladislav Kavuliak, Nové Mesto,
Bratislava, nar. 01.09.1963, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 3K/4/2016,
správca úpadcu, so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR") oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty, a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.
Poučenie /§ 96 ods. 3 a 4 ZKR/:
Veriteľský výbor, dotknutý veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30
dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky
proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť
zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.
Mgr. Dušan Marko, správca.

K001737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEKÁREŇ ŽITAVA, s.r.o. - v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 136 347
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/35/2016 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/35/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
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(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: LEKÁREŇ ŽITAVA, s.r.o. –
v likvidácii, so sídlom Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 34 136 347 (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že
na majetok Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 05.01.2017, sp. zn. 32K/35/2016, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 9/2017 dňa 13.01.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bol ustanovený Mgr.
Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, značka správcu: S1770 (ďalej aj ako
„Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
LEKÁREŇ ŽITAVA, s.r.o. – v likvidácii, seated in Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou, ID No.: 34 136 347, our duty
is to inform you, that the District Court in Nitra dated 05.01.2017, No. 32K/35/2016, and promulgated in the
Commercial bulletin No. 9/2017 from 13.01.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed Mgr. Ondrej Brláš, with registered seat at Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, registered with the List of
trustees of Ministry of Justice of the Slovak republic, ref. No. of trustess S1770, as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
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The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, 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).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
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determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
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).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Nitre, 17.01.2017
In Nitra, 17.01.2017
Mgr. Ondrej Brláš, správca
Mgr. Ondrej Brláš, trustee

K001738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEKÁREŇ ŽITAVA, s.r.o. - v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 136 347
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/35/2016 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/35/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1770, správca úpadcu:
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Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1770, správca úpadcu:
LEKÁREŇ ŽITAVA, s.r.o. – v likvidácii, so sídlom Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 34 136 347 oznamuje,
že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Štefánikova
trieda 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:30 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
15:30 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na:
kontakt: tel.:

+421 904 469 210

kontakt: e-mail:

spravca.brlas@gmail.com

Mgr. Ondrej Brláš, správca

K001739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marušková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej Armády 269/62, 935 02 Žemberovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/53/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1208, správca úpadcu:
Renáta Marušková, nar.: 12.04.1964, bytom Červenej Armády 269/62, 935 02 Žemberovce oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Štefánikova trieda 9, 949 01
Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:30 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 905 284 843

Kontakt: e-mail:

spravca@belica.sk

JUDr. Miroslav Belica, správca

K001740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marušková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej Armády 269/62, 935 02 Žemberovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/53/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
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(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: Renáta Marušková, nar.:
12.04.1964, bytom Červenej Armády 269/62, 935 02 Žemberovce (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok
Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 04.01.2017, sp. zn. 31K/53/2016, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 7/2017 dňa 11.01.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bol ustanovený JUDr. Miroslav Belica,
so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, značka správcu: S1208 (ďalej aj ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Renáta Marušková, born on 12.04.1964, with permanent address Červenej Armády 269/62, 935 02 Žemberovce,
our duty is to inform you, that the District Court in Nitra dated 04.01.2017, No. 31K/53/2016, and promulgated in the
Commercial bulletin No. 7/2017 from 11.01.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed JUDr. Miroslav Belica, Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
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The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, 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).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
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determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
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).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Nitre, 16.01.2017
In Nitra, 16.01.2017
JUDr. Miroslav Belica, správca
JUDr. Miroslav Belica, trustee

K001741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Mészároš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mederská 39, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1988
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/42/2016 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/42/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 3
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iná majetková hodnota
popis
59,30 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 59,30 EUR
deň zapísania majetku
18.01.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.

K001742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Šátek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 4588/10, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Zbehy 480, 951 42 Zbehy
Spisová značka správcovského spisu: 32K/46/2016 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/46/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Deň zapísania súpisových zložiek majetku: 20.01.2017
Dôvod zapísania: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR
1. Hnuteľná vec: automobil tov. značky FORD MONDEO, farba: Šedá metalíza, VIN: WF05XXGBB55G41925,
zdvihový objem valcov: 1998.0 m3, výkon motora: 85 kW, rok prvej evidencie/výroby: 2005, stav opotrebovanosti:
nepojazdné, súpisová hodnota: 600,00 Eur.
2. Peňažná pohľadávka: dlžník: Okresnú súd Nitra, právny dôvod: nevyčerpaná časť preddavku, suma: 663,88 Eur
3. Iná majetková hodnota – peňažná hotovosť zložená do notárskej úschovy na notárskom úrade Mgr. Peter Danci,
notár, so sídlom Turecká 24, 940 61 Nové Zámky, suma vo výške 1.700,00 Eur
JUDr. Marián Dobiš, správca

K001743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hoste 41, 925 45 Abrahám
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.3.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/18/2016 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Porad. číslo

Názov hnuteľnej veci/súboru

Dátum zápisu do zoznamu majetku

Počet Hodnota Súpisná hodnota v €
v€

8.

Zrážky zo mzdy za december 2016

11.01.2017

1

424,18

424,18

V Piešťanoch, dňa 20.01.2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca konkurznej podstaty
úpadcu Daniela Vargu

K001744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filip Šoka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 245/60, 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/11/2016 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad. číslo

Názov hnuteľnej veci/súboru

Dátum zápisu do zoznamu majetku

Počet Hodnota Súpisná hodnota v €
v€

8.

Zrážka zo mzdy za december 2016

09.01.2017

1

327,43

327,43

V Piešťanoch dňa 20.01.2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca konkurznej podstaty
úpadcu Filipa Šoku

K001745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Matovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 116, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/39/2016 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/39/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. , IČO: 31
318 916, so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava. Záložné právo zriadené v prospech OTP Banka Slovensko,
a.s. , IČO: 31 318 916, so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava na základe Zmluvy o zriadení záložného práva
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a.s. , IČO: 31 318 916, so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava na základe Zmluvy o zriadení záložného práva
k nehnuteľnosti č. ZZ1 k ÚZ č. 282/2002/10SU zo dňa 07.12.2010. Záložné právo vzniklo ako prvé v poradí
vkladom do katastra nehnuteľností, č. vkladu : V 6351/10, vklad povolený dňa 15.02.2011 na základe
Rozhodnutia Správy katastra Trnava o povolení vkladu záložného práva.
Súpisné
Súpisová
List
Katastrálne Spoluvlastnícky
Adresa číslo
hodnota
vlastníctva územie
podiel
stavby
v€
1/1
Poznámka:
Nehnuteľnosti
sú
Stavba –súp. č.
v zaniknutom
a
116, postavená na
nevyporiadaparcele 182, druh
919
61
nom
bezpodielovom
52.000
1. pozemku:
Rodinný dom
Ružindol 116
1061
Ružindol
spoluvlastníctve
zastavané plochy a
č.116
manželov
Márie
nádvoria o vý-mere
Matovičovej,
rod.
985 m2
Slovákovej,
nar.
15.12.1964 a Milana
Matoviča,
nar.
05.11.1963
1/1
Poznámka:
Nehnuteľnosti
sú
v zaniknutom
a
Pozemok – parc. č. Pozemok
je
nevyporiada182, o výmere 985 evidovaný
ako
919
61
nom
bezpodielovom
m2, druh pozemku: parcela registra
2.
Ružindol
1061
Ružindol
spoluvlastníctve
59.000
zastavané plochy a „C“
na
č.116
manželov
Márie
nádvoria o vý-mere katastrálnej
Matovičovej,
rod.
985 m2
mape
Slovákovej,
nar.
15.12.1964 a Milana
Matoviča,
nar.
05.11.1963
P.
Nehnuteľnosti
č.

Popis
nehnuteľnosti

Ťarcha

Právo
doživotného
a bezplatného
užívania inžinierskych
sietí uložených na
parc.
č.
182
v prospech
Petra
a Marianny
Dobrovodských podľa
V6697/06
zo
dňa
15.01.2007

Právo
doživotného
a bezplatného
užívania inžinierskych
sietí uložených na
parc.
č.
182
v prospech
Petra
a Marianny
Dobrovodských podľa
V6697/06
zo
dňa
15.01.2007.

V Piešťanoch dňa 19.01.2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Správca úpadcu Milana Matoviča

K001746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Matovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 116, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/39/2016 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/39/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad. čísloNázov hnuteľnej veci/súboru
1.

Dátum zápisu
majetku

Zrážky zo mzdy a výsluhového dôchodku za december
18.01.2017
2016

do

zoznamu

Súpisná hodnota v
Počet Hodnota
€
v€
1

335,94 335,94

V Piešťanoch dňa 20.01.2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca konkurznej podstaty
úpadcu Milana Matoviča

K001747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Budajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podkonice 238, 976 13 Podkonice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/26/2016 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/26/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty úpadcu Anna Budajová, nar. 25.02.1971, trvale
bytom Podkonice 238, 976 13 Podkonice, týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu.
Novozriadená kancelária je na adrese Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica.
Úradné hodiny sú počas pracovných dní od 8:00 hod. do 14:00 hod. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je
potrebné dohodnúť si termín vopred a to na tel. č.: 00421911379755 alebo prostredníctvom emailu na
info@eubankrupt.sk.

V Banskej Bystrici, dňa 13.01.2017
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca

K001748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Citadel s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 654 485
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2013 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty úpadcu Citadel s.r.o., IČO: 36 654 485, so sídlom:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Novozriadená kancelária je na adrese Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica.
Úradné hodiny sú počas pracovných dní od 8:00 hod. do 14:00 hod. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je
potrebné dohodnúť si termín vopred a to na tel. č.: 00421911379755 alebo prostredníctvom emailu na
info@eubankrupt.sk.

V Banskej Bystrici, dňa 13.01.2017
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca

K001749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Csányi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 10/1, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/34/2014 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/34/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty úpadcu Roman Csányi, nar. 12.11.1978, bytom
Sládkovičova 10/1, 965 01 Žiar nad Hronom, týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu.
Novozriadená kancelária je na adrese Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica.
Úradné hodiny sú počas pracovných dní od 8:00 hod. do 14:00 hod. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je
potrebné dohodnúť si termín vopred a to na tel. č.: 00421911379755 alebo prostredníctvom emailu na
info@eubankrupt.sk.

V Banskej Bystrici, dňa 13.01.2017
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca

K001750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DONIVO TD, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 165, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 746 321
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/40/2012 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/40/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty úpadcu DONIVO TD, s.r.o., IČO: 36 746 321, so
sídlom: ul. Zvolenská cesta 165, 974 05 Banská Bystrica, týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla kancelárie
správcu.
Novozriadená kancelária je na adrese Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica.
Úradné hodiny sú počas pracovných dní od 8:00 hod. do 14:00 hod. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je
potrebné dohodnúť si termín vopred a to na tel. č.: 00421911379755 alebo prostredníctvom emailu na
info@eubankrupt.sk.

V Banskej Bystrici, dňa 13.01.2017
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca

K001751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Melečki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nenince 94/10, 991 26 Nenince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/31/2015 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/31/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty úpadcu Ladislav Melečki, nar. 30.01.1952, trvale
bytom Nenince 94/10, 991 26 Nenince, týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu.
Novozriadená kancelária je na adrese Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica.
Úradné hodiny sú počas pracovných dní od 8:00 hod. do 14:00 hod. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je
potrebné dohodnúť si termín vopred a to na tel. č.: 00421911379755 alebo prostredníctvom emailu na
info@eubankrupt.sk.

V Banskej Bystrici, dňa 13.01.2017
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca

K001752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Pavlovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sebechleby 264, 962 66 Sebechleby
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1960

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/87/2015 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/87/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty úpadcu Milan Pavlovič, nar. 06.06.1960, trvale bytom
962 66 Sebechleby 264, týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu.
Novozriadená kancelária je na adrese Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica.
Úradné hodiny sú počas pracovných dní od 8:00 hod. do 14:00 hod. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je
potrebné dohodnúť si termín vopred a to na tel. č.: 00421911379755 alebo prostredníctvom emailu na
info@eubankrupt.sk.

V Banskej Bystrici, dňa 13.01.2017
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca

K001753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Adriana Schwendtová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podháj 4363/98, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/36/2012 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/36/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty úpadcu Mgr. Adriana Schwendtová, nar. 24.07.1967,
trvale bytom Podháj 4363/98, 974 05 Banská Bystrica - Kráľová, týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla kancelárie
správcu.
Novozriadená kancelária je na adrese Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica.
Úradné hodiny sú počas pracovných dní od 8:00 hod. do 14:00 hod. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je
potrebné dohodnúť si termín vopred a to na tel. č.: 00421911379755 alebo prostredníctvom emailu na
info@eubankrupt.sk.

V Banskej Bystrici, dňa 13.01.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca

K001754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SOKOL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 032 875
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/78/2013 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/78/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty úpadcu SOKOL, spol. s r.o., IČO: 36 032 875, so
sídlom: Medený Hámor 11, 974 11 Banská Bystrica, týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu.
Novozriadená kancelária je na adrese Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica.
Úradné hodiny sú počas pracovných dní od 8:00 hod. do 14:00 hod. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je
potrebné dohodnúť si termín vopred a to na tel. č.: 00421911379755 alebo prostredníctvom emailu na
info@eubankrupt.sk.

V Banskej Bystrici, dňa 13.01.2017
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca

K001755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Šimková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírova 8332/10, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/58/2015 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/58/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty úpadcu Zdenka Šimková, nar. 15.12.1973, trvale
bytom Mojmírova 8332/10, 960 01 Zvolen, týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu.
Novozriadená kancelária je na adrese Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica.
Úradné hodiny sú počas pracovných dní od 8:00 hod. do 14:00 hod. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Úradné hodiny sú počas pracovných dní od 8:00 hod. do 14:00 hod. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je
potrebné dohodnúť si termín vopred a to na tel. č.: 00421911379755 alebo prostredníctvom emailu na
info@eubankrupt.sk.

V Banskej Bystrici, dňa 13.01.2017
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca

K001756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SOKOL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 032 875
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/78/2013 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/78/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M správca konkurznej podstaty úpadcu SOKOL, spol. s r. o., Medený Hámor 11, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 36032875, týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien
oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorá bola správcovi doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Nezabezpečená pohľadávka

Veriteľ

Istina

Ladislav Ďurdík
Folkušová 6, 038 42 Príbovce

Úroky Úroky z omeškania

311,06 € 0,00 € 0,00 €

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Celková suma

0,00 €

0,00 €

311,06 €

spolu:

311,06 €

V Banskej Bystrici, 19.1.2017
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca

K001757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Durajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Todeková
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/86/2016 S609
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
2K/86/2016
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 z
29.mája2000
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správkyňa úpadcu: Adriana Durajová, nar.
04.07.1975, bytom 974 01 Sebedín - Bečov, Bečov 47, Slovenská republika, oznamujem, že bol na majetok
úpadcu Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2K/86/2016 zo dňa 07.12.2016 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 238/2016 zo dňa 13.12.2016 vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za správkyňu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt: :
Adriana Durajová, nar. 04.07.1975, bytom 974 01 Sebedín - Bečov, Bečov 47, Slovak Republic, our duty is to
inform you, that District Court Banská Bystrica, No. 2K/86/2016 on the 07.12.2016 and promulgated in the
Commercial bulletin No. 238/2016 from 13.12.2016 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed myself as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, 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).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
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If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
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).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

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

117

Obchodný vestník 17/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.01.2017

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr.MartaTodeková,
správkyňa konkurznej podstaty

K001758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Odehnal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.4.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2015 - S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 14
Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku:
Zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac december 2016 - v sume 352,09 € a zaúčtované kladné úroky na účte úpadcu v sume 0,15 €.
Súpisová hodnota majetku: 352, 24 €
Deň zapísania do súpisu: 05. 01.2017
Dôvod zapísania do súpisu:
Majetok nadobudnutý úpadcom počas konkurzu: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K001759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kianička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/63/2016 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/63/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Veterníková, správca úpadcu: Ladislav Kianička, nar. 20.08.1956, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia môžu do správcovského spisu vedeného v tejto veci
nahliadnuť v kancelárii správcu, ktorá sa nachádza na adrese Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, a to v
pracovných dňoch od 9.30 do 15.30 h. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred telefonicky na tel. č.: 0918 804
193.
JUDr. Mária Veterníková, správca

K001760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KG Export s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 992/45, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 122 781
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2016/S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie.

Ing Emil Čerevka, správca dlžníka KG Export s.r.o. , so sídlom Štefánikova 992/45, IČO:47 122 781 , 059 01
Spišská Belá , oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese
:Štefánikova 17, 066 01 Humenné v pracovných dňoch počas úradných hodín v pondelok až piatok od 9.00 hod. do
15.00 hod. Termín je možné dohodnúť aj telefonicky na 0915858289

Ing. Emil Čerevka
konkurzný správca
Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K001761
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:
Čajakova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/25/2016 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
32K/25/2016
Súpis všeobecnej podstaty

VSÚPIS VŠEOBECNEJ KONKURZNEJ PODSTATY

Por. č.: 1
Identifikačné číslo: VP -01
Označenie: peňažný majetok
Súpisová hodnota majetku: 663,88 eur
POZNÁMKA: bez poznámky
Opis súpisovej zložky majetku: peňažný majetok vo vlastníctve úpadcu v vyhlásenia konkurzu - preddavok na
úhradu odmeny a nákladov predbežného správcu zaplatený pri podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu na
účet Okresného súdu Košice I
Spoluvlastnícky podiel 1/1

Por. č.: 2
Identifikačné číslo: VP-02
Označenie: iná majetková hodnota
Súpisová hodnota majetku: 146,22 eur
POZNÁMKA: bez poznámky
Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka na časť mzdy z pracovného pomeru úpadcu podliehajúcej
konkurzu za obdobie 12/2016
Dlžník: Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO Veľké Raškovce, IČO: 31718493
Spoluvlastnícky podiel 1/1

V Košiciach, dňa 20.01.2017

JUDr. Ingrid Kovalčuková
správca
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K001762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KG Export s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 992/45, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 122 781
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2016/S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing Emil Čerevka, správca dlžníka KG Export s.r.o. , so sídlom Štefánikova 992/45, IČO:47 122 781 , 059 01
Spišská Belá , , oznamuje , že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurzea
reštrukturalizácií v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre
účinnépopretie pohľadávky veriteľa . kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každépopretie 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 účtu : IBAN:, SK78 0200
0000 0001 6744 3532 vedený vo VÚB a.s., pobočka Humenné,

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com
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K001763
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 - Staré mesto
Spisová značka správcovského spisu: 32K/25/2016 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/25/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Doplnenie známych údajov k súpisovým zložkám majetku oddelenej podstaty v rozsahu pre zverejnenie v
Obchodnom vestníku podľa § 39 ods. 2 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 a oprava čísla LV súpisovej zložky majetku por. č. 4: pôvodný nesprávne uvedený
údaj LV č. 750 (zverejnený v OV č. 219/2016 dňa 15.11.2016) správne č. LV 166.

Por. č.: 1
číslo súpisovej zložky majetku oddelenej podstaty: OP-2/S-01
označenie súpisovej zložky majetku oddelenej podstaty: nehnuteľnosť - pozemky
opis súpisovej zložky majetku:
pozemok parcelné číslo: 1698/2, výmera: 740 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, štát: Slovenská
republika, okres: Michalovce, obec: Veľké Raškovce, katastrálne územie: Veľké Raškovce, číslo listu vlastníctva:
750;
súpisová hodnota majetku: 3.500,- eur
označenie zabezpečeného veriteľa: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 2/S
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
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Por. č.: 2
číslo súpisovej zložky majetku oddelenej podstaty: OP-2/S-02
označenie súpisovej zložky majetku oddelenej podstaty: nehnuteľnosť - pozemky
opis súpisovej zložky majetku:
pozemok parcelné číslo: 226, výmera: 925 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, štát: Slovenská
republika, okres: Michalovce, obec: Veľké Raškovce, katastrálne územie: Veľké Raškovce, číslo listu vlastníctva:
166;
súpisová hodnota majetku: 1.000,- eur
označenie zabezpečeného veriteľa: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 2/S
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 v bezpodielovom spoluvlastníctve

Por. č.: 3
číslo súpisovej zložky majetku oddelenej podstaty: OP-2/S-03
označenie súpisovej zložky majetku oddelenej podstaty: nehnuteľnosť - pozemky
opis súpisovej zložky majetku:
pozemok parcelné číslo: 227, výmera: 3085 m2, druh pozemku: záhrady, štát: Slovenská republika, okres:
Michalovce, obec: Veľké Raškovce, katastrálne územie: Veľké Raškovce, číslo listu vlastníctva: 166;
súpisová hodnota majetku: 3.000,- eur
označenie zabezpečeného veriteľa: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 2/S
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 v bezpodielovom spoluvlastníctve

Por. č.: 4
číslo súpisovej zložky majetku oddelenej podstaty: OP-2/S-04
označenie súpisovej zložky majetku oddelenej podstaty: nehnuteľnosť – rodinný dom
opis súpisovej zložky majetku: stavba súpisné číslo 54, postavená na pozemku parcelné číslo: 226, výmera: 925
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, štát: Slovenská republika, okres: Michalovce, obec: Veľké
Raškovce, katastrálne územie: Veľké Raškovce, číslo listu vlastníctva: 166
súpisová hodnota majetku: 16.000,- eur
označenie zabezpečeného veriteľa: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 2/S
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 v bezpodielovom spoluvlastníctve

Por. č.: 5
číslo súpisovej zložky majetku oddelenej podstaty: OP-2/S-05
označenie súpisovej zložky majetku oddelenej podstaty: nehnuteľnosť – Budova potravín a pohostinstva
opis súpisovej zložky majetku: stavba súpisné číslo 104, postavená na pozemku parcelné číslo: 1698/2, výmera:
740 m2, štát: Slovenská republika, obec: Veľké Raškovce, katastrálne územie: Veľké Raškovce, číslo listu
vlastníctva: 750, prízemná murovaná budova pôdorysného obdĺžnikového tvaru bez podpivničenia a povaly
využívaná ako predajňa potravín a pohostinstvo. Z dispozičného hľadiska rozdelená na dve samostatné prevádzky
(potraviny, pohostinstvo).
súpisová hodnota majetku: 33.100,- eur
označenie zabezpečeného veriteľa: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 2/S
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

V Košiciach, dňa 20.01.2016

JUDr. Ingrid Kovalčuková
správca

K001764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KG Export s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 992/45, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 122 781
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2016/S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: KG Export s.r.o ,IČO:
47122781, sosídlom Śtefánikova 992/45, 059 01 Spišská Belá, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením
Okresného súdu Prešov sp. zn. 2K/37/2016 zo dňa 16.12.2016 uverejnenom v Obchodnom vestníku č245/2016 zo
dňa 22.12.2016 vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000 as the trustee of bankrupt: KG
Export s.r.o ,IČO: 47122781, sosídlom Śtefánikova 992/45, 059 01 Spišská Belá, Slovak republic herebyI inform
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Export s.r.o ,IČO: 47122781, sosídlom Śtefánikova 992/45, 059 01 Spišská Belá, Slovak republic herebyI inform
you, that District Court in Prešov declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed me as thetrustee of the
bankrupt by its resolution No. 2K/37/2016 dated 16.12.2016 and published in the Commercial bulletin No. 245/2016
dated 22.12.2016.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
zadeň zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v
Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9
ZKR).

The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial
bulletin, whereby the day following after the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial
bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s declaration. The debtor becomes the bankrupt by
declaration of the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

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

The claim shall be filed by application except the claim against the bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2ZKR).

The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within basic registration period 45 days from
bankruptcy declaration; creditor also shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods.
3ZKR).

If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall be taken into consideration, but such
creditor shall not be entitled to vote and for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for proportional
settlement is not affected herewith; creditor may be only satisfied from gain included into the schedule of the general
bankruptcy assets, provided that the purpose to create such schedule was published in the Commercial bulletin after
the delivery of the application to the trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the list of
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

125

Obchodný vestník 17/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.01.2017

the delivery of the application to the trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the list of
the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the filed sum (§ 28 sec. 3 BRA).

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

In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in application submitted to the trustee within
basic registration period 45 days from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec. 4BRA).

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, takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku
proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28
ods. 8 ZKR).

If such creditor does not file his secured claim in the basic registration period, his pledge will not be taken into
consideration in the bankruptcy, but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed against the affected bankruptcy assets
asclaim against the assets, that will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28 sec.
8BRA).

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

The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements; otherwise it will
notbe take into consideration. The application´s basic requirements are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of the
claim, d) rank of the claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f) signature
(§29 sec. 1BRA).

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).

The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in euros, trustee will set value of the claim
based on the reference exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European Central
based on the reference exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European Central
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based on the reference exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in currency without reference exchange rate of
European Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with professional diligence (§
29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

Documents proving facts stated in the application should be attached hereto. The creditor, that is the accounting
entity, shall proclaim whether keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t keep the
claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence or seat in the Slovak republic if he didn´t
have residence or seat or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such deputy
to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8
BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na 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).

The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as application without undue delay after the
expiration of the basic registration period together with his statement. Court will decide whether these petitions
should be treated as applications by its resolution without undue delay. Court will deliver court´s resolution to the
trustee, trustee will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

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

The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by application, may not be corrected nor amended
(§ 30 sec. 2 BRA).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.05.2000.

This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat in EU member states other than the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.

K001765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Čopák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 83, 067 68 Zboj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/33/2014 -S751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/33/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej
podstaty.
Správca úpadcu JUDr. Michal Jakubek, M.R.Štefánika 2673/212/ A, 09301 Vranov nad Topľou v zmysle § 96
ods.2.zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení(ďalej len „ZKR“) Oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty,ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty .
Poučenie:
V zmysle § 96 ods.3.ZKR, zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí , že je veriteľom pohľadávky proti podstate je
oprávnený do 30 dní od zverejnenie oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadať a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená ,inak sa na ňu
neprihliada.

Vo Vranove nad Topľou dňa 20.01.2017
JUDr.Michal Jakubek, správca

K001766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Peter Uličný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kupeckého 335/63, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2016, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Litvák, CSc., správca úpadcu : Ing. Peter Uličný, narodený : 26.03.1965, trvale bytom: ul.
Kupeckého 335/63,040 01 Košice , v zmysle § 76 odst. 2. ZKR a lehôt je povinný vyhotoviť a zverejniť súpis
majetku podstát. Na základe vlastného zisťovania majetku úpadcu a súčinnosti tretích osôb, správca nedisponuje
informáciami o vlastníctve majetku úpadcu. Úpadca v súlade s § 74 ZKR neposkytol správcovi požadovanú
súčinnosť. Správca úpadcu predpokladá odporovať právnym úkonom v prospech spriaznených osôb pred
vyhlásením konkurzu.

V Trebišove , 22.01.2017
Vyhotovil : Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K001767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vašková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MÚ - Dvorkinova 7 7, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/36/2016 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/36/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. Súpisová zložka majetku: príjem úpadcu postihnutý v zmysle ust. § 72 ods. 2 ZKR
Súpisová hodnota: 220,82 eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 20.01.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 72 ods. 2 ZKR

V Trebišove 20. 01. 2017

JUDr. Martin Galgoczy
Správca S1560

K001768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mobil House Partners, s.r.o.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mäsiarska 30, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 631 697
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
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Spisová značka správcovského spisu: 31K/83/2014S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/83/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku

číslo : 4

všeobecná podstata

Opis súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota – nespotrebovaná časť preddavku.
Deň zapísania majetku: 7.10.2015
Dôvod zapísania majetku: príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu
Hodnota zapísaného majetku: 865,70.-€

K001769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Šebestová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švabinského 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Karol Haťapka
Sídlo správcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K33/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K33/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Šebestová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Švabinského 10, 85101 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Karol Haťapka
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Spisová značka správcovského spisu: 8K 33/2015
Mgr.
Karol
Haťapka,správca úpadcu
Bratislava v zmysle ust. §34 ods. 1,

Jana

Šebestová so sídlom Švabinského

10,

85101

zák. č 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, týmto zvoláva prvú schôdzu konkurzných veriteľov na deň 03.02.2016 o 9.00 hod. Schôdza konkurzných
veriteľov sa uskutoční v reštaurácii Penzionu Bastion na adrese Smrečianska 6,831 01 Bratislava s
nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu,
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3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne
6. Záver

Pred otvorením schôdze bude prezentácia. Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti a
veritelia - právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnomocenstvo,
príp.
poverenie na zastupovanie veriteľa na schôdzi veriteľov v konkurznom konaní a doklad totožnosti.
Mgr. Karol Haťapka, správca

K001770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Petruš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3076/65, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Karol Haťapka
Sídlo správcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K46/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K46/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Petruš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Budatínska 3076/65, 85106 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Karol Haťapka
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Spisová značka správcovského spisu: 6K 46/2016
Mgr.
Karol
Haťapka,správca úpadcu
Bratislava v zmysle ust. §34 ods. 1,

Michal

Petruš

so sídlom Budatínska

3076/65,

85106

zák. č 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, týmto zvoláva prvú schôdzu konkurzných veriteľov na deň 3.02.2016 o 10.00 hod. Schôdza konkurzných
veriteľov sa uskutoční v reštaurácii Penzionu Bastion na adrese Smrečianska 6,831 01 Bratislava s
nasledovným programom:
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1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu,
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne
6. Záver

Pred otvorením schôdze bude prezentácia. Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti a
veritelia - právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnomocenstvo,
príp.
poverenie na zastupovanie veriteľa na schôdzi veriteľov v konkurznom konaní a doklad totožnosti.
Mgr. Karol Haťapka, správca

K001771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OV – Tip, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 4, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 819 000
Obchodné meno správcu:
IKORE, k.s.
Sídlo správcu:
Mlynská 26, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/36/2016, S1455
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/36/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31K/36/2016 zo dňa 22.11.2016, uverejnenom v Obchodnom vestníku
č. 228/2016 dňa 29.11.2016 bola obchodná spoločnosť IKORE, k.s., so sídlom Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO:
47 072 229, zn. správcu: S 1455 ustanovená do funkcie správcu podstaty úpadcu, spoločnosti OV – Tip, s.r.o., so
sídlom Gorkého 4, 040 01 Košice, IČO: 36 819 000.
Týmto ako súdom ustanovený správca majetku úpadcu OV – Tip, s.r.o., so sídlom Gorkého 4, 040 01 Košice, IČO:
36 819 000 v súlade s ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
zvolávam 1. schôdzu veriteľov úpadcu OV – Tip, s.r.o., so sídlom Gorkého 4, 040 01 Košice, IČO: 36 819 000 na
deň 02.03.2017 o 9.00 hod., miesto konania: kancelária správcu na ulici Mlynská 26, 040 01 Košice, 2. poschodie
s nasledujúcim programom:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezentácia
Otvorenie schôdze veriteľov
Správa o doterajšej činnosti a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu
Záver
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Pri prezentácii sú veritelia povinní predložiť doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z Obchodného
registra, zástupcovia veriteľov plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa s dokladom totožnosti.

V Košiciach, dňa 23.01.2017

IKORE, k.s.
správca

K001772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lonc " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1965
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2016/S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU MAJETKU ODD. PODSTATY Sberbank Slovensko, a.s.
Doplnenie súpisu:
HNUTEĽNÝ MAJETOK-el. spotrebiče
por.č.

Popis

MJ

Počet

súp. Hodnota

182.

Elektrická trúba ZANUSSI

ks

1

60,00 €

183.

Elektrická trúba Whirpool

ks

1

70,00 €

184.

Elektrická trúba Whirpool

ks

1

70,00 €

185.

Vstavaná chladnička

ks

1

90,00 €

186.

Vstavaná chladnička

ks

1

90,00 €

187.

Digestor ZANUSSI

ks

1

20,00 €

188.

Digestor Whirpool

ks

1

30,00 €

189.

Digestor Whirpool

ks

1

30,00 €

190.

Digestor Whirpool

ks

1

30,00 €

191.

varná doska

ks

1

50,00 €

192.

vstavaná mikrovlnná rúra

ks

1

50,00 €

193.

vstavaná mikrovlnná rúra

ks

1

50,00 €
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Plynová varná doska Whirpool

ks

1

Deň vydania: 25.01.2017

30,00 €

LICITOR recovery, k.s., správca

K001773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lonc " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1965
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2016/S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY :
21

Lamelovačka

Neuvedené

20,00 €

22

Ručná fréza

Neuvedené

25,00 €

23

multifunkčné zariadenie

Neuvedené

40,00 €

24

multifunkčné zariadenie

Neuvedené

40,00 €

25

sponkovačka - ručná bez batérie

Neuvedené

15,00 €

26

Ručná fréza EXTOL

Neuvedené

25,00 €

27

Tlačiareň HP

Neuvedené

60,00 €

28

Registračná pokladňa EURO 1000T

Neuvedené

90,00 €

29

Skartovačka SIGMA

Neuvedené

10,00 €

30

PC zostava

Neuvedené

60,00 €

31

FAX - Panasonic

Neuvedené

10,00 €

32

sponkovačka

Neuvedené

40,00 €

33

sponkovačka

Neuvedené

40,00 €

34

kávovar

Neuvedené

15,00 €

35

multifunkčné zariadenie

Neuvedené

40,00 €

36

odsávanie 1 vrecové

Neuvedené

80,00 €

37

ručná el. pílka Fieldmann

Neuvedené

30,00 €

38

ventilátor

Neuvedené

10,00 €

39

PC zostava

Neuvedené

50,00 €

40

PC zostava

Neuvedené

60,00 €

41

kompresor - malý

Neuvedené

60,00 €

42

kompresor - veľký

Neuvedené

250,00 €

43

zváračka

Neuvedené

150,00 €

LICITOR recovery, k.s., správca

K001774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: O.T.E.C. SR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oslobodenia 1068, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 783 745
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/28/2016 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/28/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca týmto opravuje v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejený v OV č.207/2016 zo dňa 27.10.2016 pod
K024651 súpisovú položku č. 24 a dopľňa súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú položku č. 27.
Číslo
súpisovej
zložky
VŠEOBECNÁ PODSTATA
majetku
súpisová zložka majetku
HNUTEĽNÁ VEC:
osobné motorové vozidlo, továrenská značka: Renault Clio R, EČ: MA 543 CE,
druh vozidla - nákladné vozidlo, farba červená, dieslový motor, prevodovka manuálna, obsah motora 1461 cm3, v premávke od
2010,
24. stav opotrebovanosti: opotrebované
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota: 2.000 €
deň zápisu do súpisu majetku: 23.01. 2017
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
právny dôvod: nespotrebovaný preddavok na odmenu a výdavky správcu
27. súpisová hodnota:1. 659,70 €
deň zápisu do súpisu majetku: 30. 11. 2016
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. d)

Mgr. Jana Lenková, správca
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