Obchodný vestník 19/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.01.2017

K001874
Spisová značka: 6K/27/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ondrej Bednárik, nar.
26.10.1973, trvale bytom Adámiho 22, 841 05 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je JUDr. Eva Bieliková, so
sídlom kancelárie Stromová 13, 831 01 Bratislava, zn. správcu: S 405, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po
splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ondrej Bednárik, nar. 26.10.1973, trvale bytom Adámiho 22, 841 05
Bratislava, občan SR, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená (§ 102 ods. 4 druhá veta ZKR), do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001875
Spisová značka: 2K/47/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavel Šajben, nar. 29.06.1969, trv. byt. Veľké
Leváre č. 149, 908 73 Veľké Leváre, št. občan SR, právne zast. JUDr. Pavol Haško, advokát, so sídlom kancelárie
Košická 52, 821 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Pavel Šajben, nar. 29.06.1969,
trv. byt. Veľké Leváre č. 149, 908 73 Veľké Leváre, št. občan SR
rozhodol

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Pavel Šajben, nar. 29.06.1969, trv. byt. Veľké Leváre č. 149, 908 73
Veľké Leváre, št. občan SR.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Vlasta Klimentová, Stromová 13, 831 01 Bratislava, zn. správcu: S1399.
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
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
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aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
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súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
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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).
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
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výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).2
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rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 20.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K001876
Spisová značka: 4R/1/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu XaY s.r.o., so sídlom Seberíniho 9,
821 03 Bratislava, IČO: 36 336 840, rozhodol uznesením č. k. 4R/1/2012 - 668 zo dňa 23.11.2016 o potvrdení
prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829
24 Bratislava, IČO: 30 796 482 na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v celkovej sume 49,79 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2016.

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 Bratislava I dňa 20.1.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K001877
Spisová značka: 4R/1/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: XaY s.r.o., so sídlom Seberíniho
9, 821 03 Bratislava, IČO: 36 336 840, o ustanovení správcu,
rozhodol

Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: XaY s.r.o., so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 36 336 840:
JUDr. Ivana Sláviková, so sídlom kancelárie Mostová 2, 811 02 Bratislava, značka správcu S1672.
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 23.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K001878
Spisová značka: 4R/1/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.,
so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok
dlžníka: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO:
35 828 064,
rozhodol
Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., so sídlom
Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka
podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b)
pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo
exekučné konania sa prerušujú,
c)
pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d)
druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre
omeškania dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného
konania; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e)
zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom
alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f)
pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať.
g)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.1.2017
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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K001879
Spisová značka: 8K/2/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladislav Grešo, Vrútocká 4519/40, 821
04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Vladislav Grešo, Vrútocká 4519/40, 821 04
Bratislava
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Vladislav Grešo, Vrútocká 4519/40, 821 04 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K001880
Spisová značka: 4K/59/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: River Pharma s.r.o., so sídlom
Dvořákovo nábrežie 10, 811 06 Bratislava, IČO: 36 712 779, správcom ktorého je Mgr. Alexandra Molnárová, so
sídlom kancelárie Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava, značka správcu: S1749, o návrhu na uloženie povinnosti podať
proti správcovi vylučovaciu žalobu
rozhodol
Súd ukladá: Bratislavské nábrežie, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 35 809 973, v lehote 30 dní od
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku podať žalobu voči Mgr. Alexandra Molnárová, so sídlom
kancelárie Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava, značka správcu: S1749, správcovi úpadcu River Pharma s.r.o., so
sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 06 Bratislava, IČO: 36 712 779 na vylúčenie všetkých súpisových položiek
majetku zo súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku SR dňa 24.08.2016, pod č. OV
164/2016.
Súd poučuje menovanú spoločnosť, že pokiaľ žaloba nie je podaná včas, predpokladá sa, že zahrnutie veci do
súpisu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 23.1.2017
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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K001881
Spisová značka: 8K/1/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.,
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, , o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TOM line
spol. s r.o., Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava, IČO: 31 396 399,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: TOM line spol. s r.o., Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava, IČO: 31
396 399.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K001882
Spisová značka: 4K/59/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: DUFONEV R.C. a.s., so sídlom Lidická 2030/20,
Černé Pole, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 255 38 748, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Sanbal AT s.r.o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 35 947 331,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Sanbal AT s.r.o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 35 947 331, predbežného
správcu: Mgr. Katarína Podhorská Surkošová, so sídlom kancelárie Okružná 41, 903 01 Senec, zn. správcu S 1271.
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.

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 Bratislava I dňa 23.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K001883
Spisová značka: 6K/69/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Adrián Bízík, nar. 19.10.1977, bytom
Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Adrián
Bízík, nar. 19.10.1977, bytom Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo, občan SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Adrián Bízík, nar. 19.10.1977, bytom Borovicová 5022/45,
900 27 Bernolákovo, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Michal Mihálik, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01
Bratislava, zn. správcu: S1312.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, 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).
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).
Slovenskej republiky
podľa zákona č.
200/2011
Z. je
z. o
Obchodnom
vestníku podmienky
7. Prihláškou Vydáva
možnoMinisterstvo
uplatniť ajspravodlivosti
budúcu pohľadávku
alebo pohľadávku,
ktorej
vznik
viazaný
na splnenie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197
ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
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21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
22. 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 18.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001884
Spisová značka: 6K/67/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AG - SHOT, s. r. o., so sídlom
Dankovského 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 142 568, správcom ktorého je Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, značka správcu: S 1131, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: AG - SHOT, s. r. o., so sídlom Dankovského 14, 811 03
Bratislava, IČO: 46 142 568, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená (§ 102 ods. 4 druhá veta ZKR), do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001885
Spisová značka: 4K/66/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Cronson invest s.r.o., so sídlom Palisády 32, 811 06
Bratislava, IČO: 46 749 772, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CI REGIO, spol. s.r.o., so sídlom
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 36 489 883,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: CI REGIO, spol. s.r.o., so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava,
IČO: 36 489 883.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
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platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 23.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K001886
Spisová značka: 3R/2/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GRUNTY s. r. o., so sídlom
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 43 790 348, správcom ktorého je: Mgr. Peter Podolský, so sídlom kancelárie
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1230, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: GRUNTY s. r. o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 43 790 348,
zrušuje pre nedostatok majetku.
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 23.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K001887
Spisová značka: 6K/48/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: X line, s. r. o., so sídlom
Novohradská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 31 391 214, správcom ktorého je Mgr. Róbert Podhorský, so sídlom
kancelárie Hraničná 12, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1508, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu pri
speňažovaní majetku úpadcu
rozhodol
Súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správcovi: Mgr. Róbert Podhorský, so sídlom kancelárie
Hraničná 12, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1508 záväzný pokyn zorganizovať ponukové konanie, v ktorom sa
majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený v Obchodnom vestníku pod číslom OV 195/2011 zo dňa
11.10.2011, súpisové položky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 33, 34, 35, 36: hnuteľné veci, budú speňažovať v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizáciu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za podmienok a
v súlade s predloženým návrhom a povinnosť o vyhodnotení jednotlivých kôl ponukového konania písomne
informovať súd.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 23.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001888
Spisová značka: 2K/50/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Roman Varga, nar. 01. 07. 1964,
trvale bytom Vilová 2208/5, 851 01 Bratislava, správcom ktorého je INSOLVENCY GROUP, k. s., so sídlom
kancelárie Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, značka správcu S 1768, na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol

Súd priznáva správcovi: INSOLVENCY GROUP, k. s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 27/B, 831
04 Bratislava, značka správcu S 1768, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov vo výške 796,66 € s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Okresný súd Bratislava I dňa 23.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001889
Spisová značka: 6K/39/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Arpád Hodossy, nar. 08.02.1970,
bytom Sklenárova 1363/18, 821 09 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je JUDr. Bohumír Bláha, so sídlom
kancelárie Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava, zn. správcu: S 105, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po
splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Arpád Hodossy, nar. 08.02.1970, bytom Sklenárova
1363/18, 821 09 Bratislava, občan SR, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená (§ 102 ods. 4 druhá veta ZKR), do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 23.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001890
Spisová značka: 2K/4/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Casa Mia s.r.o., so sídlom
Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 845 902 (ďalej len „Úpadca“), správcom ktorého je Eduard Hyránek, PhD.,
so sídlom kancelárie Púchovská 12, 831 06 Bratislava, značka správcu: S 1224 o návrhu spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok v celkovej výške 40 € z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd potvrdzuje prevod pohľadávok v celkovej výške 40 € z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní
odo dňa jeho 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 23.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001891
Spisová značka: 4K/16/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Straka, nar. 19.05.1977,
bytom Podunajská 12479/23B, 821 06 Bratislava, št. občan SR, správcom ktorého je: Mgr. Ján Voloch, so sídlom
kancelárie Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, značka správcu S1311, o odvolaní správcu z funkcie správcu,
rozhodol
Súd odvoláva : Mgr. Ján Voloch, so sídlom kancelárie Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, značka správcu
S1311, z funkcie správcu úpadcu: Pavol Straka, nar. 19.05.1977, bytom Podunajská 12479/23B, 821 06 Bratislava,
št. občan SR.
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 23.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K001892
Spisová značka: 4R/12/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa SWT logistics s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12
Detva, IČO: 47 035 161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.:
23781/S, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka SWT logistics s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva, IČO: 47 035 161.
Ustanovuje správcu KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 47 035 161, ktorý je zapísaný v zozname správcov MS SR pod zn. S1568.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku).
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
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 ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej
osobe;
c)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1
ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z.z. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
4. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje
za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
6. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).

je účtovnou
v akom rozsahu, prípadne

7. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak
sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
8. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
9. Účastník reštrukturalizačného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť 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 (§ 52 ods. 2 CSP).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9. Účastník reštrukturalizačného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
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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 (§ 52 ods. 2 CSP).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K001893
Spisová značka: 2K/9/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Branislav Fabian, nar. 31.
08. 1975, bytom 962 71 Dudince, K. Braxatorisa 16, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav
Jakubčo, so sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Branislav Fabian, nar. 31. 08. 1975, bytom 962 71 Dudince, K. Braxatorisa
16, po splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K001894
Spisová značka: 2K/94/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Činčura, nar. 26. 04.
1981, bytom 984 03 Lučenec, Rúbanisko III 2914/37, správcom konkurznej podstaty ktorého je Advisors k. s., so
sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Dolná 6A, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Peter Činčura, nar. 26. 04. 1981, bytom
Rúbanisko III 2914/37 po splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:

984 03 Lučenec,

Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001895
Spisová značka: 1K/58/2015
Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Kmeťovej a
členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD., v právnej veci žalobcu 1. TLM a.s.,
Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 868 732 (pôvodne OTNAVA GROUP a.s., Zadunajská cesta 10,
Bratislava, IČO: 47 389 371), žalobcu 2. TLM GROUP s.r.o., so sídlom Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava,
IČO: 44 678 878, obidvaja žalobcovia právne zastúpení JUDr. Ondrejom Zacharom, advokátom, Horná 65/A, 974 01
Banská Bystrica, žalobcu 3. CAP Invest a.s., so sídlom Zadunajská 12, 851 01 Bratislava, IČO: 47 118 181 a
žalobcu 4. TLM CONSTRUCT s.r.o., so sídlom Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava, IČO: 46 719 211, právne
zastúpený JUDr. Ondrejom Zacharom, advokátom, Horná 565/A, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka QUEEN INVESTMENT s.r.o., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, IČO: 36 040 312, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 6324/S, o odvolaní žalobcu 1. proti
uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K 58/2015 - 476 zo dňa 24. júna 2016 takto
rozhodol
Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K 58/2015-476 zo dňa 24. júna 2016 p o t v r d z u j e .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).
Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak
a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca
alebo procesný opatrovník,
d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).
Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej
inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,
a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,
b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 písm. a/ až c/ CSP).
Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu
podľa § 357 písm. a) až n) CSP (§ 421 ods. 2 CSP).
Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak
a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na
príslušenstvo sa neprihliada,
b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje
dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho
konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b).
Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde
prvej inštancie ( § 422 ods. 1 a 2 CSP).
Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je
a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
vzdelanie druhého stupňa,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou
15 oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o
založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou
rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané
advokátom
(§ 429 ods. 1 CSP).
Obchodný
vestník 19/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 27.01.2017
Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je
a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické
vzdelanie druhého stupňa,
c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou
založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o
rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo
člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
dňa 15.12.2016
JUDr. Drahomíra Dibdiaková, predsedníčka senátu
K001896
Spisová značka: 26K/55/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Simčík, nar. 23.04.1987, bytom
Komárovce 100, 073 01 Sobrance, právne zastúpený: JUDr. Michael Medviď, advokát, Štúrova 27, 040 01 Košice o
priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Štefánikova 76, 071
01 Michalovce, značka správcu: S1763, odmenu vo výške 82,98 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Štefánikova 76, 071 01
Michalovce, značka správcu: S1763, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 10,80 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom
kancelárie Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, značka správcu: S1763odmenu a náhradu výdavkov spolu vo výške
93,78 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 23.09.2016 položka denníka D19 - 204/2016 na
účet správcu IBAN: SK05 0200 0000 0024 7261 3859, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť,
a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 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 (§ 363 CSP).

Okresný súd Košice I dňa 20.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001897
Spisová značka: 31K/70/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice proti dlžníkovi: MERCURIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom: Jazerná 3, 040 12
Košice, IČO: 31 704 964 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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,
K001898
Spisová značka: 31K/70/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 70/2016-27
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: MERCURIUS,
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom: Jazerná 3, 040 12 Košice, IČO: 31 704 964
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 21. 3. 2017 o 10,30 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“)].
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
č. 200/2011
Z. z.sú
o Obchodnom
vestníku
*) Doneste
na toto
pojednávanie
listiny,
ktoré podľa
sa nazákona
vec vzťahujú
a nie
dosiaľ v prvopise
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

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
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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.
Obchodný vestník 19/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 27.01.2017
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 70/2016-27
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: MERCURIUS,
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom: Jazerná 3, 040 12 Košice, IČO: 31 704 964
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 21. 3. 2017 o 10,30 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/ Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice
2/ Colný úrad Košice, so sídlom: Komenského 39/A, 040 01 Košice
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
orgáne. Rovnako navrhnúť
na predvolanie
svedkov,
na ktorých
sa webovom
chcete na
pojednávaní
odvolať.
a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov
na svojom
sídle:
www.justice.gov.sk
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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,
K001899
Spisová značka: 31K/74/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Čipák, narodený: 21.04.1956,
bytom: Panelová 19, 040 01 Košice, o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Štefan Čipák, narodený: 21.04.1956, bytom: Panelová 19, 040
01 Košice 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 23.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K001900
Spisová značka: 32R/1/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: LUMEN SR, a.s. sídlom Štúrova 18, 949 01 Nitra, IČO: 36
189 022, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka LUMEN SR, a.s. so sídlom Štúrova 18, 949 01 Nitra, IČO:
36 189 022, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie dlžníka LUMEN SR, a.s. so sídlom Štúrova 18, 949 01 Nitra, IČO: 36 189
022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia
tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zverejnenia uzneseniaavoObchodnom
vestníku.
zmene a doplnení
niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 20.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K001901
Spisová značka: 32K/40/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Pokoracký, nar.
18.3.1960, bytom Hronská ulica 209/6, 935 31 Horná Seč, ktorého správcom je Mgr. Veronika Hetényiová, so sídlom
kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi Mgr. Veronike Hetényiovej, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra
paušálnu odmenu v sume 663,88 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi Mgr. Veronike Hetényiovej, so sídlom
kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra priznanú paušálnu odmenu v sume 663,88 eura zo zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 85/2016 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 20.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K001902
Spisová značka: 32K/37/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Július Farkaš, nar. 22.6.1962,
bytom Bajč 133, 946 54 Bajč, ktorého správcom je JUDr. Mariana Závacká, so sídlom kancelárie Nádvorie Európy
32/3, 945 01 Komárno, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi JUDr. Mariane Závackej, so sídlom kancelárie Nádvorie Európy 32/3, 945 01
Komárno, paušálnu odmenu vo výške 796,66 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu JUDr. Mariane Závackej, so
sídlom kancelárie Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 -77/2016
do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 20.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K001903
Spisová značka: 2NcKR/10/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Brehovská, nar. 25.12.1961, bytom Myslina 82, 066
01 Humenné, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníka: Mária Brehovská, nar. 25.12.1961, bytom Myslina 82, 066 01 Humenné.
Ustanovuje: Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník do funkcie
správcu dlžníka.
U r č u j e, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia troch rokov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov, ktorých predmetom bude
jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 300 € alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v
peňažnom vyjadrení sumu 150 € v jednom kalendárnom mesiaci,
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov medzi dlžníkom a osobou
spriaznenou s dlžníkom, ktorého predmetom bude majetkové plnenie,
odmietnutie daru alebo dedičstva,
uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru,
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi ku koncu každého skúšobného roka skúšobného obdobia sumu
1.200,- eur na uspokojenie svojich záväzkov.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na
konci každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas príslušného polroka a roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001904
Spisová značka: 2NcKR/9/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zdenka Kellnerová, rod. Perháčová, nar. 6.7.1982, bytom
Tatranská 65, 059 91 Veľký Slavkov, 066 01 Humenné, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníka: Zdenka Kellnerová, rod. Perháčová, nar. 6.7.1982, bytom Tatranská 65, 059 91
Veľký Slavkov.
Ustanovuje: JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné do funkcie správcu
dlžníka.
U r č u j e, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia troch rokov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov, ktorých predmetom bude
jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 300 € alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v
peňažnom vyjadrení sumu 150 € v jednom kalendárnom mesiaci,
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov medzi dlžníkom a osobou
spriaznenou s dlžníkom, ktorého predmetom bude majetkové plnenie,
odmietnutie daru alebo dedičstva,
uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru,
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
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zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.

jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 300 € alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v
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odmietnutie daru alebo dedičstva,
uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru,
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi ku koncu každého skúšobného roka skúšobného obdobia sumu
2.400,- eur na uspokojenie svojich záväzkov.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na
konci každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas príslušného polroka a roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001905
Spisová značka: 2K/24/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Kovalčík, nar. 23.06.1961,
bytom Fraňa Kráľa 35, 059 21 Svit, správcom ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika
2673/2012A, 093 00 Vranov nad Topľou, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Michalovi Jakubekovi, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 2673/2012A, 093 00 Vranov nad Topľou,
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 23.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001906
Spisová značka: 2K/52/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefánia Veľasová, nar. 5.5.1967, s
miestom podnikania 067 11 Nižné Ladičkovce 121, IČO: 44 083 190, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné,
takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Jany
Čepčekovej, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné, nevyčerpanú časť preddavku vo výške
663,88 eura zloženého dňa 21.12.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu
položka 152/2016.
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).
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predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Obchodný vestník 19/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 27.01.2017
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.
Okresný súd Prešov dňa 20.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001907
Spisová značka: 2K/26/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ORION-plus, s.r.o., so
sídlom Masarykova 20, Prešov 080 01, IČO: 31 685 871, správcom ktorého je JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom
kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42 499 500 voči úpadcovi: ORION-plus, s.r.o., so sídlom Masarykova
20, Prešov 080 01, IČO: 31 685 871, prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov, vedených v konečnom
zozname pohľadávok po por. č. 91-126 a 35 v celkovej výške 36.352,35 eura na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 23.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001908
Spisová značka: 2NcKR/2/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Janka Pavlíková, nar. 29.9.1964, bytom Južná 4, 082 21
Veľký Šariš, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníka: Janka Pavlíková, nar. 29.9.1964, bytom Južná 4, 082 21 Veľký Šariš.
Ustanovuje: JUDr. Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov do funkcie správcu dlžníka.
U r č u j e, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia troch rokov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov, ktorých predmetom bude
jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 300 € alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v
peňažnom vyjadrení sumu 150 € v jednom kalendárnom mesiaci,
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov medzi dlžníkom a osobou
spriaznenou s dlžníkom, ktorého predmetom bude majetkové plnenie,
odmietnutie daru alebo dedičstva,
uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru,
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
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Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi ku koncu každého skúšobného roka skúšobného obdobia sumu
2.400,- eur na uspokojenie svojich záväzkov.

spriaznenou s dlžníkom, ktorého predmetom bude majetkové plnenie,
odmietnutie daru alebo dedičstva,
uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru,
Obchodný vestník 19/2017
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založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi ku koncu každého skúšobného roka skúšobného obdobia sumu
2.400,- eur na uspokojenie svojich záväzkov.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na
konci každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas príslušného polroka a roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001909
Spisová značka: 2K/7/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Miloš Jakubčiak, nar.
31.8.1967, bytom Budovateľská 143, 058 01 Poprad - Spišská Sobota, správcom ktorého je Ing. Emil Čerevka, so
sídlom kancelárie Štefánikova 17, 066 01 Humenné, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie hnuteľnej veci: motorového vozidla Opel Astra, rok výroby:
2000, Stav: nefunkčný, poškodený, skorodovaný, EČ: PP220BX, WIN:WOLOTGF48Y5181951, Súpisová hodnota
150,- € za nasledovných podmienok:
Ponukové konanie bude realizované v dvoch kolách uverejnením v obchodnom vestníku, a to nasledovne: V prvom
kole bude uverejnená hore uvedená najnižšia súpisová hodnota majetku, za ktorú správca ponúkne na odpredaj. V
druhom kole v prípade nezáujmu bude hnuteľná vec odpredaná za najvyššiu ponúknutú cenu.
1.
Speňaženie je realizované v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR formou ponukového
konania zverejnením ponuky v OV.
2.
Súpisová zložka majetku sa predáva ako hnuteľná vec.
3.
Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa
zverejnenia tohto v Obchodnom vestníku.
4.
Ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke s označením "KONKURZ - 1K/71/2014
NEOTVÁRAŤ“ a musí byť doručená na adresu kancelárie správcu Štefánikova 17, 066 01 Humenné
5.
Záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja a do ukončenia
ponukového konania nie je oprávnený svoju ponuku meniť alebo vziať späť.
6.
Ponuka záujemcu musí obsahovať nasledovné údaje:
·
presné označenie záujemcu (PO a FO podnikatelia - obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO,
FO nepodnikateľ - meno a priezvisko, trvalé bydlisko, príp. prechodné bydlisko, rodné číslo),
·
označenie predmetu kúpy:
hnuteľná vec
kúpna cena
·
aktuálny výpis z OR alebo ŽR nie starší ako 30 dní, u FO nepodnikateľov - fotokópia OP, doklad o
zaplatení preddavku na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 50%, ktorý preddavok musí byť pripísaný na účet správcu č.
167443532/0200 najneskôr do dňa ukončenia ponukového konania,
·
vyhlásenie záujemcu, že voči úpadcovi nemá záväzky,
·
súhlasné vyhlásenie záujemcu, že ak odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, je povinný zaplatiť zmluvnú
pokutu vo výške 10 % z ponúkanej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom do všeobecnej podstaty úpadcu; Správca je
oprávnený použiť na zaplatenie zmluvnej pokuty pomernú časť kúpnej ceny (preddavok),
·
ponuka záujemcu musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou a datovaná,
7.
Záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na ponukovom konaní.
8.
Vyhodnotenie ponúk:
·
na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi riadne a včas, alebo ktorá nebola označená požadovaným
spôsobom, alebo ktorá neobsahuje požadované náležitosti sa neprihliada,
·
správca v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk otvorí obálky a vyhodnotí
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·
víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu; ak budú doručené zhodné ponuky,24
správca vyzve dotknutých záujemcov na zvýšenie ponúk v
lehote určenej správcom. V takom prípade sa víťazom ponukového konania ten záujemca, ktorý v požadovanej

pokutu vo výške 10 % z ponúkanej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom do všeobecnej podstaty úpadcu; Správca je
oprávnený použiť na zaplatenie zmluvnej pokuty pomernú časť kúpnej ceny (preddavok),
·
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8.
Vyhodnotenie ponúk:
·
na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi riadne a včas, alebo ktorá nebola označená požadovaným
spôsobom, alebo ktorá neobsahuje požadované náležitosti sa neprihliada,
·
správca v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk otvorí obálky a vyhodnotí
ponuky, o čom vyhotoví úradný záznam a predloží súdu k odsúhlaseniu a určeniu víťaza,
·
víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu; ak budú doručené zhodné ponuky, správca vyzve dotknutých záujemcov na zvýšenie ponúk v
lehote určenej správcom. V takom prípade sa víťazom ponukového konania ten záujemca, ktorý v požadovanej
lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu,
·
správca si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky z dôvodu ich neakceptovateľnej výšky, •
neúspešným záujemcom správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
9.
Obhliadka predmetu kúpy záujemcom sa uskutoční podľa potreby na základe predchádzajúcej
telefonickej dohody so správcom na tel. čísle 0915858289.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 23.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001910
Spisová značka: 4K/41/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Jána Čupila, nar. 09.01.1976,
bytom 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je HMG Recovery, k.s. ., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080
01 Prešov, IČO: 46 333 908, o nevyčerpanej časti preddavku, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu HMG Recovery,
k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 46 333 908, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88
eura zloženého dňa 21.09.2016 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 102/2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený 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, na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 20.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K001911
Spisová značka: 22K/8/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Emília Butková, nar. 28.07.1975, bydliskom Prosné 57,
018 01 Udiča, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Emília Butková, nar. 28.07.1975, bydliskom
Prosné 57, 018 01 Udiča, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Emília Butková, nar. 28.07.1975, bydliskom Prosné 57, 018 01 Udiča.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S628.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o staveVydáva
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súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
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IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote
najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V
ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať
súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
22K/8/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
určeného a vyhláseného
deň vyhlásenia
konkurzu
Európskou
centrálnou
bankou
alebo Národnou bankou
a o vzmene
a doplnení niektorých
zákonov
na svojom
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu 26
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú

uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie
veci s výhradou
veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia
Obchodný vestník
19/2017 vlastníctva. Na postavenie
Konkurzytakéhoto
a reštrukturalizácie
Deň
vydania: 27.01.2017
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 23.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K001912
Spisová značka: 40K/59/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marianna Liptajová, nar. 11.12.1978, trvale bytom Školská
47/1, 972 47 Oslany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Marianna Liptajová, nar. 11.12.1978, trvale
bytom Školská 47/1, 972 47 Oslany takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Marianna Liptajová, nar. 11.12.1978, trvale bytom Školská 47/1, 972 47
Oslany.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S258.
III. Konkurz sa uznáva za malý.
IV. Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom
období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní
prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
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prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
40K/59/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa poučuje, že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zák.
č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich dlhov.
Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005
Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak
sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak
ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005
Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K
prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v
základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti
dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo
môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s poukazom na
výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou
rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie
veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce
postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie
práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci
do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č.
7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
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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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.01.2017

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné
konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 23.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K001913
Spisová značka: 40K/1/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Branislav Balocký, nar.
15.10.1977, trvale bytom Pod hájom 1362/152, 018 41 Dubnica nad Váhom, ktorého správcom je JUDr. Alojz Žitník
so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S485, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, uznesením č.k. 40K/1/2016-305 zo dňa 29.12.2016 zrušil
konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.01.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 23.1.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K001914
Spisová značka: 40K/60/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ján Kocian, nar. 09.06.1983, trvale bytom Milochov 327,
017 06 Považská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ján Kocian, nar. 09.06.1983, trvale
bytom Milochov 327,
017 06 Považská Bystrica takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Ján Kocian, nar. 09.06.1983, trvale bytom Milochov 327, 017 06
Považská Bystrica.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Zuzana Ondrejovičová so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S1657.
III. Konkurz sa uznáva za malý.
IV. Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom
období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
prostredníctvom
individuálneho
oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
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V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní
prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
40K/60/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa poučuje, že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zák.
č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich dlhov.
Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005
Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak
sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak
ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005
Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K
prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v
základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti
dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo
môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s poukazom na
výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou
rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie
veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce
postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie
práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci
do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č.
7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného
konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
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pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č.
7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný
bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej
a
Obchodný
vestník ustanoviť
19/2017 si zástupcu na doručovanie
Konkurzy asreštrukturalizácie
Deň
vydania:republiky
27.01.2017
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné
konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 23.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K001915
Spisová značka: 38K/57/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Elena Srnánková, nar. 30.10.1962, trvale bytom 913
05 Adamovské Kochanovce 211, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ing. Elena Srnánková, nar.
30.10.1962, trvale bytom 913 05 Adamovské Kochanovce 211, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Ing. Elena Srnánková, nar. 30.10.1962, trvale bytom 913 05 Adamovské
Kochanovce 211.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje obchodná spoločnosť Licitor recovery, k. s. so sídlom kancelárie Mládežnícka
324, 017 01 Považská Bystrica, IČO 45 393 486, značka správcu S1388.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote
najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V
ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať
súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
38K/57/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 28.04.2015 (ďalej ako
zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
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( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
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Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 23.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K001916
Spisová značka: 28K/2/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3,
3910 Zwettl, Rakúska republika, zast.: Sympatia Legal, s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: M-transfer, s.r.o., IČO 44905483, Hlavná 29, Trnava, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 24179/T, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a dlžníka: M-transfer, s.r.o., IČO 44905483, Hlavná 29, Trnava, aby sa v lehote 20 dní od doručenia
tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil svoju platobnú
schopnosť.
Súd v y z ý v a dlžníka, aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného
konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo veci
vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Súd dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju
platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
Súd poučuje dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na
ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K001917
Spisová značka: 28K/2/2016

PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 28K/2/2016
Vo veci

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

navrhovateľa-veriteľa:

33Bank AG
Waldviertler Sparkasse
Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl, Rakúska republika

Obchodný vestník 19/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.01.2017

PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 28K/2/2016
Vo veci
navrhovateľa-veriteľa:
zast.:

Waldviertler Sparkasse Bank AG
Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl, Rakúska republika
Sympatia Legal, s.r.o., advokátska kancelária
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava

proti dlžníkovi:

M-transfer, s.r.o.
Hlavná 29, 917 01 Trnava
IČO: 44 905 483

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
nariaďuje sa pojednávanie na deň
08.03.2017 o
08:30 hod.
na OKRESNÝ SÚD TRNAVA, Hlavná č. 49 , v miestnosti č. dv.: 242 posch.: 1.poschodie,
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa
bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu
do výšky 820,-eur.
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.
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA, dňa 23.01.2017
JUDr. Vincent Szabó
sudca
Za správnosť vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K001918
Spisová značka: 28K/2/2016
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, ( 0338821511, fax: 033/88 21 191
elektronická adresa: podatelnaOSTT@justice.sk
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28K/2/2016
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OS Trnava/21200,517
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23.01.2017

VEC
Upovedomenie veriteľov o termíne pojednávania
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG,
Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl, Rakúska republika, zast.:34
Sympatia Legal, s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: M-transfer, s.r.o., IČO 44905483, Hlavná 29, Trnava, zapísaná

Váš list číslo/zo dňa
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Naše číslo
Vybavuje/linka
28K/2/2016 Konkurzy
OSa Trnava/21200,517
reštrukturalizácie

Trnava
23.01.2017
Deň vydania: 27.01.2017

VEC
Upovedomenie veriteľov o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG,
Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl, Rakúska republika, zast.: Sympatia Legal, s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: M-transfer, s.r.o., IČO 44905483, Hlavná 29, Trnava, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 24179/T, upovedomuje veriteľov označených v
návrhu:
Veriteľ č. 1 : Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl,
Rakúska republika, zast.: Sympatia Legal, s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09
Bratislava
Veriteľ č. 2 : SR - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 01 Trnava
o termíne pojednávania, ktoré je nariadené na deň:
08.03.2017 o 08:30 hod. , č. d. 242 , 1.poschodie, budova Okresného súdu Trnava.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým
sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo
veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
JUDr. Vincent Szabó
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K001919
Spisová značka: 23K/35/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Anton Mošať, nar.
23.2.1989, Na pažiti 1472/6, 908 41 Šaštín - Stráže, správcom majetku ktorého je Ing. Miroslav Šefčík PhD., so
sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, Trnava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K001920
Spisová značka: 25K/47/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vanda Skácelová, nar. 30.1.1969, 919 61
Borová 56, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Vanda Skácelová, nar. 30.1.1969, 919 61 Borová 56.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, Trnava.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K001921
Spisová značka: 2K/25/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Roman Porubský, nar. 6.01.1975,
trvale bytom Západ 1139/44, 028 01 Trstená, o návrhu veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka
Kráľa 2, 010 01 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, v dvoch vyhotoveniach. Pritom je potrebné,
aby predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania, t.j. 18.01.2017 tridsať dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 18.01.2017,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 18.01.2017 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, t.j. do 17.02.2017.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Povinnosti, ktoré sú dlžníkovi v začatom konkurznom konaní
uložené zákonom alebo súdom na základe zákona je potrebné dodržiavať, keďže ich nedodržanie môže byť
sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
22.03.2017 o 09.00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva navrhovateľa a dlžníka, aby
sa na pojednávanie dostavili.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Upovedomuje veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava mestská časť Petržalka, IČO: 35 937 874 a veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava, že vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 22.03.2017 o 09.00 hod. na
Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 23.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K001922
Spisová značka: 3K/32/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne: Oľga Likavcová, nar. 13.02.1956,
bytom Liptovská Teplá 331, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom
kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, takto
rozhodol
Určuje správcovi I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Revolučná
10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265 paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške
796,66 eura.
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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Určuje správcovi I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Revolučná
10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265 paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške
796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 23.1.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Lešinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravská 40, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/19/2015 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/19/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30K/19/2015 zo dňa 9. júna 2015, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 113/2015 dňa 16. júna 2015 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Martin Lešinský, bytom Moravská 40, 040 01 Košice, narodený 27. júna 1980 (ďalej len „úpadca“) (ďalej len
„uznesenie“). Predmetným uznesením zároveň ustanovil za správcu majetku úpadcu JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu S1747.
Na základe záväzného pokynu na speňažovanie majetku úpadcu, ktorý mi bol ako správcovi majetku úpadcu
udelený zástupcom veriteľov dňa 25.11.2016 vyhlasujem I kolo verejného ponukového konania:
Vyhlasovateľ: JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca majetku úpadcu Martin Lešinský, narodený 27. júna
1980, bytom Moravská 40, 040 01 Košice sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice na základe vyššie
špecifikovaného záväzneho pokynu vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu
zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejnením v OV č. 32/2016 dňa 17.02.2016, ktorým je:
Typ
súpisovej
zložky
majetku
:peňažná
pohľadávka
Dlžník:
Ing.
Peter
Lešinský,
Štúrová
17,
040
01
Košice
suma:
23.075,31
mena:
EUR
právny dôvod: Preventívny regres -Platobný rozkaz Okresného súdu Košice I zo dňa 15.12.2016, sp. zn.:
15C/423/2015
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnicke osoby bez obmedzenia.
2. Termín a miesto predkladania ponúk: Záujemca o odkúpenie uvedeného majetku musí doručiť správcovi ponuku
v zalepenej obálke s výrazným označením "Verejné ponukové konanie - konkurz- neotvárať" v lehote do 15 dní od
uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku SR na adresu kancelárie správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty do kancelárie správcu sa nebude považovať za riadne
doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustit. Riadne doručená
ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať, ani vziať späť. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
3. Náležitosti ponuky: riadna indentifikácia majetku, ktorého predaj je predmetom verejného ponukového konania,
ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v zozname majetku, označenie ponúkanej kúpnej ceny,
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, ktorým je kópia výpisu zo obchodného,
živnostenského alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia občianského preukazu
alebo rodného listu a doklad o zaplatení kúpnej ceny.
4. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie ponúkanej kúpnej ceny na účet
úpadcu vedený v peňažnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahaničnej banky
IBAN SK2511110000001029821018. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IBAN SK2511110000001029821018. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov
alebo údajov alebo nebude záujemcom poukázaná ním ponúkaná kúpna cena v lehote na predkladanie ponúk na
uvedený účet úpadcu má právo správca odmietnúť a neprihliadať na ňu. Správca vyhradzuje právo odmietnuť
všetky ponuky.
5. Minimálna ponuka je 100% súpisovej hodnoty majetku úpadcu, pričom úspešným bude ten uchádzač, ktorý
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň splní ostatné podmieky ponukového konania, jeho ponuka nebude zo
strany správcu odmietnutá a zástupca veriteľov schváli predaj uvedeného majetku záujemcovi za ním ponúkanú
kúpnu cenu.
6. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
7. Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 dní od otvárania obálok. Správca bude
informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. Predaj majetku
schváli pred uzatvorením kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávok zástupca veriteľov . V
prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a po schválení zástupcom veriteľov
napriek tomu neuzatvorí zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% kúpnej ceny.
V Košiciach, dňa 16.1.2017
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K001924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Balciarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sotinská 1474/9, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.9.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/27/2016/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/27/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
V konkurznej veci úpadcu Lucia Balciarová,nar.23.9.1983,bytom – 905 01 Senica,
ul.Sotinská 1474/9, vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 36K/27/2016,
správca Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD. (č. správcu S1143) so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, Trnava,
týmto v súlade s ust. § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že v predmetnej veci zostavil Zoznam pohľadávok proti oddelenej
a všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej a všeobecnej podstaty,
pričom v tejto súvislosti správca rovnako oznamuje svoj zámer v zákonnej lehote, t.j. do 45 dní od uplynutia lehoty
na podanie námietok zostaviť Rozvrh výťažku pre veriteľov.
Poučenie: V zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor/ zástupca veriteľov, 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.
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.
Ing.MiroslavR.Šefčík,PhD., správca

K001925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INSSTAV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 454 040
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2016 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci INSSTAV s.r.o., Mierova 1, Hlohovec , IČO 44 454 040, č. k. 25K/18/2016, správca úpadcu v
súlade s ustanovením § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Trnava, č. k. 25K/18/2016, že
dňa 23.01.2017, t. j. po skončení základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená prihláška
pohľadávky veriteľa:
Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, Hlohovec, IČO 312509
Táto pohľadávka v celkovej výške 73,60 EUR bola zapísaná do zoznamu pohľadávok .
V Bratislave, dňa 24.01.2017
KRIVANKON k.s.,
Mgr. Peter Vančo - komplementár
Správca S 1704

K001926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BeKo, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 14/7495, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 851 576
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2015 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci BeKO, s.r.o. v likvidácii, Dunajská 14, Bratislava, IČO: 43 851 576, č. k. 8K/50/2015, správca
úpadcu v súlade s ustanovením § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
8K/50/2015, že dňa 23.01.2017, t. j. po skončení základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu
doručená prihláška pohľadávky veriteľa:
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Klčové 34, Nové Mesto nad Váhom
Táto pohľadávka v celkovej výške 118,97 EUR bola zapísaná do zoznamu pohľadávok .
V Bratislave, dňa 24.01.2017
KRIVANKON k.s.,
Mgr. Peter Vančo - komplementár
Správca S 1704

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Szokolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kunerad 49, 013 013 Rajecké Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Marianske námestie 161/20, 010 01 zilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/13/2016-S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/13/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Konkuzný správca oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola prihlásená a zapísaná do konečného
zoznamu prihláška pohľadávky spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinová 25, 824 96 Bratislava 26, Ičo:
35792752, v celkovej
prihlásenej sume 5 377,86 eura, z titulu nesplatených zmlúv o revolvingovom úvere č.:
8500022696, č. 8500061077, č. 8500061079.

Mgr. Michal Miho správca

K001928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melánia Ďurcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Antona Bernoláka 2180, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.6.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K 8/2013 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 8/2013
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Alena Balážová, správca úpadcu Melánia ĎURCOVÁ, nar.: 4.6.1956, bytom A. Bernoláka 2180/58, 010 01
ŽILINA týmto v súlade so zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje
aktuálne bankové spojenie úpadkyne
VÚB, a.s. pobočka Žilina
č.ú.: SK15 0200 0000 0029 2043 6295

K001929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: F.B.A., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 347 651
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2016 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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MK Recovery, k.s., správca úpadcu : F.B.A., s.r.o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, , 851 03 Bratislava, IČO:
47 347 651, týmto v zmysle ust. § 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 "ZKR"),
zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 09.03.2017 so začiatkom o 10,00 hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii JUDr.
Vojtecha Agnera na adrese: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, s nasledovným programom:
1. Prezentácia a otvorenie schôdze
2. Informácia správcu o priebehu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu /§ 36 ZKR/
5. Rôzne
6. Záver
Pri prezentácii zúčastnení veritelia predložia: fyzické osoby platný doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis
z Obchodného registra a zástupcovia veriteľov tiež písomnú plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa.
V Bratislave dňa 23.01.2017
MK Recovery, k.s., správca
JUDr. Marianna Kuchtová, komplementár

K001930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melánia Ďurcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Antona Bernoláka 2180, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.6.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K 8/2013 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 8/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

VEC: Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Melánia Ďurcová, Antona Bernoláka 2180, 010 01 Žilina
1/ iná majetková hodnota: zrážka z dôchodku úpadcu za obdobie 4/2016 vo výške 24,19 Eur
Dôvod zaradenia do súpisu: časť z dôchodku úpadcu v zmysle § 72 ZKR v spojitosti s nariadením vlády SR č.
268/2006 (zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia)
Súpisová hodnota: 24,19 Eur

2/ iná majetková hodnota: zrážka z dôchodku úpadcu za obdobie 5/2016 vo výške 24,19 Eur
Dôvod zaradenia do súpisu: časť z dôchodku úpadcu v zmysle § 72 ZKR v spojitosti s nariadením vlády SR č.
268/2006 (zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia)
Súpisová hodnota: 24,19 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3/ iná majetková hodnota: zrážka z dôchodku úpadcu za obdobie 6/2016 vo výške 24,19 Eur
Dôvod zaradenia do súpisu: časť z dôchodku úpadcu v zmysle § 72 ZKR v spojitosti s nariadením vlády SR č.
268/2006 (zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia)
Súpisová hodnota: 24,19 Eur

4/ iná majetková hodnota: zrážka z dôchodku úpadcu za obdobie 7/2016 vo výške 26,29 Eur
Dôvod zaradenia do súpisu: časť zo mzdy úpadcu v zmysle § 72 ZKR v spojitosti s nariadením vlády SR č.
268/2006 (zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia)
Súpisová hodnota: 26,29 Eur

5/ iná majetková hodnota: zrážka z dôchodku úpadcu za obdobie 8/2016 vo výške 26,29 Eur
Dôvod zaradenia do súpisu: časť z dôchodku úpadcu v zmysle § 72 ZKR v spojitosti s nariadením vlády SR č.
268/2006 (zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia)
Súpisová hodnota: 26,29 Eur

6/ iná majetková hodnota: zrážka z dôchodku úpadcu za obdobie 9/2016 vo výške 26,29 Eur
Dôvod zaradenia do súpisu: časť zo mzdy úpadcu v zmysle § 72 ZKR v spojitosti s nariadením vlády SR č.
268/2006 (zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia)
Súpisová hodnota: 26,29 Eur

7/ iná majetková hodnota: zrážka z dôchodku úpadcu za obdobie 10/2016 vo výške 26,29 Eur
Dôvod zaradenia do súpisu: časť z dôchodku úpadcu v zmysle § 72 ZKR v spojitosti s nariadením vlády SR č.
268/2006 (zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia)
Súpisová hodnota: 26,29 Eur

8/ iná majetková hodnota: zrážka z dôchodku úpadcu za obdobie 11/2016 vo výške 26,29 Eur
Dôvod zaradenia do súpisu: časť z dôchodku úpadcu v zmysle § 72 ZKR v spojitosti s nariadením vlády SR č.
268/2006 (zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia)
Súpisová hodnota: 26,29 Eur

9/ iná majetková hodnota: zrážka z dôchodku úpadcu za obdobie 12/2016 vo výške 26,29 Eur
Dôvod zaradenia do súpisu: časť z dôchodku úpadcu v zmysle § 72 ZKR v spojitosti s nariadením vlády SR č.
268/2006 (zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová hodnota: 26,29 Eur

10/ iná majetková hodnota: zrážka z dôchodku úpadcu za obdobie 1/2017 vo výške 26,29 Eur
Dôvod zaradenia do súpisu: časť z dôchodku úpadcu v zmysle § 72 ZKR v spojitosti s nariadením vlády SR č.
268/2006 (zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia)
Súpisová hodnota: 26,29 Eur

K001931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Ježová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kempelenova 3403/45, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.9.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/14/2016 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

VEC: Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Alena Ježová, Kempelenová 3403/45, 010 01 Žilina
1/ iná majetková hodnota: zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 11/2016 vo výške 43.- Eur
Dôvod zaradenia do súpisu: časť zo mzdy úpadcu v zmysle § 72 ZKR v spojitosti s nariadením vlády SR č.
268/2006 (zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia)
Súpisová hodnota: 43.- Eur

K001932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Rajman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 10, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/2/2016 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

VEC: Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Martin Rajman, Trnavská 10, 010 01 Žilina
1/ iná majetková hodnota: zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 7/2016 vo výške 150.- Eur
Dôvod zaradenia do súpisu: časť zo mzdy úpadcu v zmysle § 72 ZKR v spojitosti s nariadením vlády SR č.
268/2006 (zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia)
Súpisová hodnota: 150.- Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2/ iná majetková hodnota: zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 8/2016 vo výške 368,89 Eur
Dôvod zaradenia do súpisu: časť zo mzdy úpadcu v zmysle § 72 ZKR v spojitosti s nariadením vlády SR č.
268/2006 (zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia)
Súpisová hodnota: 368,89 Eur

3/ iná majetková hodnota: zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 10/2016 vo výške 184,45 Eur
Dôvod zaradenia do súpisu: časť zo mzdy úpadcu v zmysle § 72 ZKR v spojitosti s nariadením vlády SR č.
268/2006 (zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia)
Súpisová hodnota: 184,45 Eur

K001933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Haraszti
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rešica 137, 044 73 Rešica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1969
Obchodné meno správcu:
Areko Group k.s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/28/2015 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/28/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Areko Group k.s., so sídlom Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č.: 447/V, so sídlom správcovskej kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, zapísaná v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca úpadcu: Perer
Haraszti, nar. 5.3.1969, bytom 044 73 Rešica 137, oznamuje veriteľom, že v zmysle ustanovenia § 81 ods.1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov vylučuje súpisové zložky majetku č. 7 až 20, 22 až 30
zverejnené správcom v OV SR č. 165/2015 zo dňa 27.08.2015 z dôvodu, že náklady ich speňaženia by prevyšovali
možný výťažok z ich speňaženia.
Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca Úpadcu

K001934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Rajman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 10, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/2/2016 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

VEC: Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Martin Rajman, Trnavská 10, 010 01 Žilina

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1/ iná súpisová zložka: bankové kreditné úroky za obdobie od 8.7.2016 do 9.1.2017 v sumárnej výške 0,12 Eur
Súpisová hodnota: 0,12 Eur

V Žiline dňa 24.1.2017
JUDr. Alena Balážová, správkyňa

K001935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Ježová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kempelenova 3403/45, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.9.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/14/2016 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

VEC: Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Alena Ježová, Kempelenová 3403/45, 010 01 Žilina

1/ iná súpisová zložka: bankové kreditné úroky za obdobie od 7.12.2016 do 9.1.2017 v sumárnej výške 0,03 Eur
Súpisová hodnota: 0,03 Eur

V Žiline dňa 24.1.2017
JUDr. Alena Balážová, správkyňa

K001936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KŘIŽÍK GBI, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Solivarská 1/A, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 453 943
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2016 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie: Volgogradská 9/A, 080 01 Prešov, Slovenská republika, ako
reštrukturalizačný správca dlžníka KŘIŽÍK GBI, a.s., so sídlom Solivarská 1/A, 080 01 Prešov, Slovenská republika,
IČO: 36 453 943 (ďalej len ako „Dlžník“), v zmysle ustanovenia § 146 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Veriteľského výboru Dlžníka zo
dňa 23.01.2017, ktorá bola doručená správcovi 24.01.2017, zvoláva Schvaľovaciu schôdzu veriteľov Dlžníka, ktorá
sa uskutoční dňa 14.02.2017 o 13:00 na adrese: budova Hotela Bélier, Jarková 1, 080 01 Prešov, Slovenská
republika, v priestoroch Salónika, (prezentácia veriteľov sa uskutoční od 12:20-12:50 hod.).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov;
2. Rozprava;
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu;
4. Záver.

Pri prezentácii účastníci plánu predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia výpis z Obchodného registra
použiteľný na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace. Účastník plánu sa môže Schvaľovacej schôdze zúčastniť aj
prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve
úradne osvedčená (týka sa to všetkých veriteľov).
Správca oznamuje, že na zasadnutí Veriteľského výboru Dlžníka konanom dňa 23.01.2017, bol Dlžníkom
predložený záverečný návrh plánu schválený. Zároveň veriteľský výbor svojím uznesením odporúča, aby účastníci
plánu oprávnení o schválení reštrukturalizačného plánu hlasovať, hlasovali za jeho prijatie.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu osobne v kancelárii správcu na adrese Volgogradská 9/A,
080 01 Prešov, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 8:00 od 14:00 hod., alebo elektronicky prostredníctvom
emailu na adrese lenka@jamnicky.eu. Termín osobného nahliadnutia je potrebné dohodnúť vopred elektronicky na
e-mailovej adrese lenka@jamnicky.eu.

K001937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melánia Ďurcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Antona Bernoláka 2180, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.6.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K 8/2013 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 8/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

VEC: Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Melánia Ďurcová, Antona Bernoláka 2180, 010 01 Žilina

1/ iná súpisová zložka: bankové kreditné úroky za obdobie od 29.4.2016 do 16.1.2017 v sumárnej výške 0,13 Eur
Súpisová hodnota: 0,13 Eur

V Žiline dňa 24.1.2017
JUDr. Alena Balážová, správkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Molnár - INFOCOMP
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 1000/30, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 444 317
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/78/2015 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/78/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota:
Popis : príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
Popis
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy

Súpisová hodnota
74,46 €
74,46 €
111,30 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €

Júl/2016
August/2016
September/2016
Október/2016
November/2016
December/2016

Celková súpisová hodnota: 860,22 €
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 24.01.2017

K001939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KŘIŽÍK GBI, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Solivarská 1/A, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 453 943
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2016 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

2R/2/2016

Zápisnica o priebehu tretieho zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii KŘIŽÍK GBI, a.s.,
so sídlom Solivarská 1/A, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 36 453 943

Dátum: 23.01.2017, 08.00 hod..
Miesto: hlasovanie sa uskutoční per rollam.

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

50

Obchodný vestník 19/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.01.2017

Zoznam prítomných:
·
·
·
·
·

RAVEN a.s., v zastúpení Roman Koša, na základe poverenia;
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, v zastúpení JUDr. Emília Tišťanová, na základe poverenia;
VARIA s.r.o., v zastúpení Ing. Igor Valuch;
ELZIN spol. s.r.o., v zastúpení Ľubomír Kráľ, na základe plnej moci;
KTZ, s.r.o., v zastúpení Michal Majdák, na základe plnej moci.

Program 3. zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie zasadnutia;
2. Stanoviská a požiadavky členov veriteľského výboru k predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného
plánu dlžníka;
3. Hlasovanie veriteľského výboru o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu v zmysle § 144 ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) formou per
rollam;
4. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia

Tretie zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru RAVEN a.s. (ďalej aj ako „predseda
VV“) formou per rollam a oboznámil prítomných členov veriteľského výboru s navrhovaným programom tretieho
zasadnutia veriteľského výboru a konštatoval, že:
·
·

na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci piati členovia veriteľského výboru,
veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

2. Stanoviská a požiadavky členov
reštrukturalizačného plánu Dlžníka

veriteľského

výboru

k predloženému

záverečnému

návrhu

Predseda VV oznámil prítomným členom veriteľského výboru, že dlžník ako predkladateľ záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu doručil v lehote stanovenej zákonom predsedovi VV reštrukturalizačný plán. Nakoľko
predseda VV preposlal všetkým členom veriteľského výboru doručený návrh reštrukturalizačného plánu na
naštudovanie, predseda VV vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby predniesli svoje pripomienky
a výhrady k reštrukturalizačnému plánu.

RAVEN a.s. nemá žiadne pripomienky k prepracovanému návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka.

Sociálna

poisťovňa

so

sídlom

v

Bratislave

nemá

žiadne

pripomienky

k prepracovanému

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

návrhu

VARIA s.r.o. nemá žiadne pripomienky k prepracovanému návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka.

ELZIN spol. s.r.o. nemá žiadne pripomienky k prepracovanému návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka.

KTZ, s.r.o. nemá žiadne pripomienky k prepracovanému návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka.

3. Hlasovanie veriteľského výboru o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu v zmysle ust. § 144
ods. 1 ZKR formou per rollam

Vzhľadom na vyššie uvedené vyzval predseda VV prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o schválení
záverečného návrhu predloženého reštrukturalizačného plánu dlžníka v zmysle ust. § 144 ods. 1 ZKR v znení, ktoré
tvorí prílohu tejto zápisnice.

Na to sa pristúpilo k hlasovaniu:
Za -

4 hlasy

Proti -

1 hlas

Zdržal sa –

0 hlasov

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:

Veriteľský výbor v reštrukturalizačnom konaní Dlžníka schvaľuje predložený záverečný návrh reštrukturalizačného
plánu Dlžníka v zmysle ust. § 144 ods. 3 ZKR a odporúča všetkým účastníkom plánu, ktorí sú oprávnení o schválení
reštrukturalizačného plánu hlasovať, aby na schvaľovacej schôdzi hlasovali za jeho prijatie a žiada správcu dlžníka
o zvolanie schvaľovacej schôdze podľa § 146 ZKR.

4. Záver

Tretie zasadnutie veriteľského výboru ukončil predseda VV, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zasadnutie skončené o 8:30 hod., protokolácia zápisnice skončená o 8:35 hod.

V Považskej Bystrici, dňa 23.01.2017

_____________________________
RAVEN a.s., predseda VV
Roman Koša
na základe poverenia

K001940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVA IP spol. s r.o. Košice „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 2, 040 06 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 654 878
Obchodné meno správcu:
Areko Group k.s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/12/2014 S 1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/12/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Areko Group k.s., so sídlom Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č.: 447/V, so sídlom správcovskej kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, zapísaná v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca úpadcu: STAVA IP
spol. s r.o. Košice, sídlom : Vodárenská 2, 040 06 Košice, IČO : 31 654 878, oznamuje veriteľom, že v zmysle
ustanovenia § 81 ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov vylučuje súpisové zložky
majetku č. 8, 49, 107 a 235 zverejnené správcom v OV SR č. 208/2014 zo dňa 30.10.2014 z dôvodu, že z dôvodu,
že vymáhanie majetku sa javí ako zjavne neúčelné.
Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca Úpadcu

K001941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GASSTAV, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhumenská 32/546, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 811 196

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2012 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

V konkurze na majetok úpadcu GASSTAV, spol. s r.o., so sídlom: Záhumenná 546/32, 900 26 Slovenský Grob ,
IČO: 35 811 196, správca oznamuje, že podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii bol
zostavený zoznam pohľadávok proti podstate. Zároveň správca úpadcu oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo
všeobecnej podstaty.

POUČENIE:
Zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu v pracovných dňoch v čase 9,00 - 15,00 hod. v kancelárii správcu
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate.

V Bratislave, dňa 24.01.2017

JUDr. Michal Mudrák, správca

K001942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KREDITSTAV a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 1, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 225 746
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2014 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZMENE DOZORNÉHO SPRÁVCU
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 18.7.2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
141/2014 dňa 24.7.2014 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KREDITSTAV a.s. (predtým DUANT a.s. „v
reštrukturalizácii“, so sídlom Kynceľová 77, 974 01 Banská Bystrica), so sídlom Rastislavova 1, 921 01 Piešťany,
IČO: 36 225 746, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka
číslo:10644/T (ďalej len „dlžník“), o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu dlžníka, bol potvrdený
reštrukturalizačný plán dlžníka.
V zmysle ust. § 162 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR”) sa na čas po skončení reštrukturalizačného konania až do
úplného splnenia plánu nad dlžníkom – spoločnosťou KREDITSTAV a.s. zaviedla dozorná správa a za dozorného
správcu bol určený JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., so sídlom Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný ako správca v zozname registrovaných správcov vedených MS SR po značkou S1615. Oznámenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísaný ako správca v zozname registrovaných správcov vedených MS SR po značkou S1615. Oznámenie
dozorného správcu o zavedení dozornej správy bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 146/2014 dňa
31.07.2014.
Rozhodnutím MS SR č. 1615/2012/152/SKP-I zo dňa 01.12.2016 bol JUDr. Alexandrovi Kasatkinovi, LL.M., ako
správcovi – fyzickej osobe pozastavený výkon správcovskej činnosti, nakoľko sa dňom 20.12.2016 stal spoločníkom
správcu – právnickej osoby KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle článku 2.2 odsek 9 Záväznej časti reštrukturalizačného plánu Dlžníka „V prípade, ak sa Dozorný správca
stane počas výkonu dozornej správy spoločníkom správcovskej spoločnosti – správcu - právnickej osoby (v.o.s.
alebo k.s.) podľa zákona o správcoch, pokračuje vo výkone dozornej správy a novým dozorným správcom sa
automaticky stane táto správcovská spoločnosť, ktorej spoločníkom je Dozorný správca a všetky oprávnenia a
povinnosti pôvodného dozorného správcu v tomto prípade prechádzajú na uvedenú správcovskú spoločnosť.“
Na základe uvedeného prechádzajú všetky oprávnenia a povinnosti pôvodného dozorného správcu JUDr.
Alexandra Kasatkina, LL.M. na správcovskú spoločnosť KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom Komenského
14/A, 974 01 Banská Bystrica, zapísanú v zozname registrovaných správcov vedených MS SR po značkou
S1812.
Zároveň si dovoľujeme uviesť, že s účinnosťou od 01.11.2014 došlo k zlúčeniu spoločností DUANT INVEST s.r.o. „v
reštrukturalizácii“, IČO: 36 281 352 a KREDITSTAV, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, IČO: 34 142 967 do spoločnosti
KREDITSTAV a.s. (predtým DUANT a.s. „v reštrukturalizácii“).
Dozorným správcom sa tak na čas po skončení reštrukturalizačného konania až do úplného splnenia plánu
nad dlžníkom – spoločnosťou KREDITSTAV a.s. stáva správca KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom
Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica.
V Banskej Bystrici dňa 23.01.2017
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K001943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Hryc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikulášska 6651/1A, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1949
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/57/2015 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/57/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci úpadcu Andrej Hryc, nar.: 30.11.1949, bytom Mikulášska 6651/1A, 811 01 Bratislava, na ktorého
majetok bol uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.11.2015, sp.zn.: 8K/57/2015 vyhlásený konkurz,
oznamujeme, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu iTRUSTee Recovery, k.s., Seberíniho 2,
821 03 Bratislava v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 09:00 - 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.. Nahliadanie
do spisu je možné si vopred dohodnúť emailom na: office@itrust.sk alebo na tel. čísle: +421 2 2042 0140.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca

K001944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Fodor "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 234 846

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/6/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/6/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z druhého zasadnutia veriteľského výboru
Spis. značka súdneho spisu:

2R 6/2016

Spis. značka správcovského spisu:

2R 6/2016 S1812

Dlžník:

Gabriel Fodor "v reštrukturalizácii"

Miesto podnikania:

Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

37 234 846

Dátum a čas konania zasadnutia:

23.01.2017 o 10:00 hod.

Miesto konania zasadnutia:

Čajakova 13, 811 05 Bratislava

Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. metalfin holding a.s., so sídlom Diakovská cesta 15, Šaľa 927 01, IČO: 48 074 616
2. Peter Óváry, trvale bytom č. 1059, 925 32 Veľká Mača, nar. 20.01.1978
3. Nikola Óváry, trvale bytom č. 1059, 925 32 Veľká Mača, nar. 25.11.1985
(ďalej len „veriteľský výbor“)
Ďalší prítomní:
1. KASATKIN Recovery, k. s. - správca, JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., komplementár
2. Gabriel Fodor, dlžník
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Záverečný návrh reštrukturalizačného plánu – stanoviská a požiadavky členov veriteľského výboru
k predloženému záverečnému plánu, prípadne rozhodovanie o schválení alebo zamietnutí
predloženého reštrukturalizačného plánu za predpokladu, že veriteľský výbor neurčí lehotu na jeho
prepracovanie
3. Záver
Priebeh zasadnutia veriteľského výboru
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Druhé zasadnutie veriteľského výboru zvolal a otvoril o 10:00 hod. predseda veriteľského výboru metalfin holding
a.s., ktorý privítal prítomných členov veriteľského výboru, pričom zároveň skonštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, a to vzhľadom na prítomnosť všetkých členov veriteľského výboru v zmysle ust. § 128 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“).
Predseda veriteľského výboru metalfin holding a.s. zároveň skonštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú
prítomní celkovo 3 členovia veriteľského výboru s celkovým počtom hlasov 3.
2. Záverečný návrh reštrukturalizačného Plánu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka rozhodol v zmysle § 144 ods. 1 ZKR, že Dlžníkovi ako predkladateľovi
reštrukturalizačného plánu určuje 15 dňovú lehotu na prepracovanie reštrukturalizačného plánu v zmysle výhrad a
pripomienok vznesených veriteľským výborom, uvedeným v Prílohe č. 1 k tejto zápisnici“.
Následne členovia veriteľského výboru pristúpili k hlasovaniu:
·
·
·
·

celkovo: 3 členovia veriteľského výboru s celkovým počtom hlasov 3,
za hlasovali: 3 členovia veriteľského výboru s celkovým počtom hlasov 3,
proti hlasovalo: 0 členov veriteľského výboru s počtom hlasov 0,
zdržalo sa hlasovania: 0 členov veriteľského výboru s počtom hlasov 0.

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka rozhodol v zmysle § 144 ods. 1 ZKR, že Dlžníkovi ako
predkladateľovi reštrukturalizačného plánu určuje 15 dňovú lehotu na prepracovanie reštrukturalizačného
plánu v zmysle výhrad a pripomienok vznesených veriteľským výborom, uvedeným v Prílohe č. 1 k tejto
zápisnici.
Vzhľadom na vyššie uvedené Uznesenie č. 1 veriteľský výbor nehlasoval o schválení alebo zamietnutí plánu.
3. Záver
Keďže nikto z prítomných členov veriteľského výboru nepožiadal o doplnenie ďalšieho bodu programu, ani
nepredniesol žiadny ďalší návrh, predseda veriteľského výboru metalfin holding a.s sa všetkým zúčastneným
poďakoval za ich účasť a ukončil zasadnutie veriteľského výboru.
Druhé zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 10:30 hod.
metalfin holding a.s.
Peter Óváry
predseda predstavenstva
predseda veriteľského výboru

Prílohy:
·
·

Príloha č. 1 – výhrady a pripomienky k plánu,
Prezenčná listina

K001945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Szücs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petofiho 59/1, Szü cs Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.8.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K56/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K56/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/č.1346/2000 z 29.mája
2000.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No.1346/2000 of 29th May
2000.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000, ako správca podstaty úpadcu: Tibor Szücs, nar. 27.8.1960, bytom
Petöfiho 59/1, 946 19 Číčov.
Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 32K/56/2016 zo dňa 10.01.2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Účinky vyhlásenia konkurzu nastali 18.1.2017.
According to the Council regulation (EC) No 1346/2000, as the liquidator of the debtor: Tibor Szücs, born
27.8.1960, adress Petöfiho 59/1, 946 19 Číčov.
I am obligated to inform you that the bankruptcy procedure was declared on the Debtor by a resolution of the
District Court Nitra no. 32K/56/2016 dated 10th January 2017. The bankruptcy proceedings came into effect on 18st
January 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. veritelia dlžníka sú povinní v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise ustanovenému správcovi na adresu jeho kancelárie a
to: JUDr. Tatiana Timoranská, Podzámska 32, Nové Zámky k číslu konania 32K/56/2016.
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.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v konkurze neprihliada. Pre každú pohľadávku
musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi
musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. 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.

Under the Act no. 7/2005 Z.z. creditors of the debtor are required within 45 days of the date of the bankruptcy to file
their claims in the prescribed form to appointed liquidator to the address of his office: JUDr. Tatiana Timoranská,
Podzámska 32, Nové Zámky, case number 32K/56/2016.
Application must be submitted in the prescribed form and contain basic elements, otherwise the application will not
be considered. The basic elements of the application are:
a) Name, surname and address or name and address of the creditor,
b) Name, surname and address or name and address of the debtor,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c) Legal basis of the claim form,
d) Rank satisfying claims from the general bankruptcy estate,
e) Total amount of the claim,
f) Signature.

The applications which do not meet the statutory requirements are not taken into account. For each claim must be
submitted a separate application. The application shall be filed in one counterpart with the liquidator and it must be
delivered within 45 days of the declaration of bankruptcy (basic filing period); in one counterpart creditor shall deliver
the application to the court. If the creditor delivers the application later, the application is taken into account, but the
creditor may not exercise the voting rights and other rights related to lodge a claim. Right on the relative satisfaction
of the creditor is not affected. Registration of such claims in the list of claims liquidator shall publish in the Journal of
Business indicating the creditor and sums. In case of a secured claim, the application must be delivered properly
and timely to the liquidator and the security right must be lodged. Secured claim must be received within 45 days of
the declaration of bankruptcy, otherwise the security right will not be considered.

K001946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Michalcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/14/2016 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/14/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, správca Úpadcu Katarína
Michalcová, nar. 09.04.1969, bytom Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice (do 07.10.2011 podnikajúci pod
obchodným menom: Katarína Michalcová – RELAX, s miestom podnikania: Partizánska 410, 039 01 Turčianske
Teplice, IČO: 33 233 799), týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola dňa 20.01.2017 do kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky, so sídlom Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, IČO: 00 681 156, v celkovej prihlásenej
sume vo výške 245.242,70 Eur.
V súlade s ust. § 28 ods. 3 zák. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, bola prihlásená
pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.

S úctou,
JUDr. Erik Končok, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Koššuth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pokroku 341, 049 21 Betliar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/50/2016 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/50/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 26K/50/2016 zo dňa 14. októbra 2016, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 203/2016, v časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 21. októbra 2016, č. oznámenia
K024124, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Ladislav Koššuth, nar. 24 novembra 1976, trvale bytom:
Pokroku 341, 049 21 Betliar o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, súd vyhlásil konkurz na majetok
tohto dlžníka a do funkcie správcu podstaty bol ustanovený Ing. Imrich Krupička, správca so sídlom kancelárie:
Mlynská 27, 040 01 Košice.
Ing. Imrich Krupička, správca podstaty úpadcu: Ladislav Koššuth, nar. 24 novembra 1976, trvale bytom: Pokroku
341, 049 21 Betliar zvoláva opakovanú prvú schôdzu veriteľov na deň 21. februára 2017 so začiatkom o 10.00
hod., ktorá sa uskutoční v sídle kancelárie správcu na adrese: Mlynská 27, 040 01 Košice (OC GASTRODOM, 4.
posch.)
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 zák. č. 7/2005 Z.z.
5. Rôzne, záver
Prezentácia veriteľov sa začína o 9:45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

Košice, dňa 24. januára 2017

Ing. Imrich Krupička, správca

K001948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kochanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1972
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/69/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/69/2016
Druh podania:
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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Druh: Finančné prostriedky
P.č. Popis
1.
Preddavok na činnosť správcu v konkurze
Druh: Iná majetková podstata
P.č. Popis
1.
Zrážka zo mzdy úpadcu za 10/2016
2.
Zrážka zo mzdy úpadcu za 11/2016
3.
Zrážka zo mzdy úpadcu za 12/2016

Deň vydania: 27.01.2017

Suma v Eur
663,88

Súpisová hodnota v Eur
663,88

Suma v Eur
177,90
172,76
179,96

Súpisová hodnota v Eur
177,90
172,76
179,96

Deň zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:

24.01.2017

Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR – majetok patriaci

úpadcovi

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K001949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Monika Kochanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1972
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/69/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/69/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Monika Kochanová, nar. 21. 09. 1972, bytom Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec, v zmysle ustanovenia § 34
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 16.02.2017
(štvrtok) o 10:00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1.
2.
3.
4.

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

Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 09:45 hod. Veriteľ je povinný predložiť pri prezentácii doklad totožnosti,
právnické osoby originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu overeným plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty
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K001950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Andrej Očenáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Karpatská 5, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2015 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Peňažná pohľadávka
Súpisová položka majetku č.

suma

Mena

dôvod

Súpisová hodnota

10

59.558,61

EUR

zostatok zo speňaženia oddelenej podstaty

59.558,61,- €

K001951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Magál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrubá Strana 1455, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/42/2016 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/42/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, ako správca úpadcu Roman Magál, nar.:
20.06.1972, trvale bytom Hrubá Strana 1455, 916 11 Bzince pod Javorinou, Slovenská republika (ďalej ako
„úpadca“), týmto na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 19.01.2017 v zmysle ustanovenia § 92
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), vyhlasuje VEREJNÉ
PONUKOVÉ KONANIE na speňaženie majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty, s týmito
podmienkami :
1. Hnuteľné veci sa predávajú v stave „ako stoja a ležia“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Záujemcovia o predmet speňažovania môžu požiadať o súpis
majetku spoločne so súpisovou hodnotou a návrh kúpnej zmluvy na tel. č. +421 32 640 17 60 alebo
prostredníctvom emailovej komunikácie: jaros@ak-jaros.sk.

1. Predmetom speňažovania odpredajom z voľnej ruky sú nasledovné hnuteľné veci:
Por.
číslo

označenie

celková
suma

mena Popis inej majetkovej hodnoty (prípadne verejný register, v ktorom je evidovaná) deň zápisu

1.

Hnuteľná
vec

75

EUR Televízor LG čierny ser. č. 811MAMB77939, používaný

2.

Hnuteľná
vec

35

EUR

70

EUR Prístroj na výrobu Hot-dogov , nerezový, ser. č. 14060095, používaný

3.

Hnuteľná

31.10.2016

Sústava ozvučenia Thnunder, 1 kus Woofer + 5 kusov reproduktorov model no:
31.10.2016
THS-C512B, používaná
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3.

Hnuteľná
vec

70

EUR Prístroj na výrobu Hot-dogov , nerezový, ser. č. 14060095, používaný

31.10.2016

4.

Hnuteľná
vec

50

EUR Projektor Benq čierny ser.č. PD6BC01531001, používaný

31.10.2016

5.

Hnuteľná
vec

15

EUR Varnica na čaj nerezová, používaná

31.10.2016

6.

Hnuteľná
vec

50

EUR Fritéza Horeca nerezová ser. č. 07483, používaná

31.10.2016

7.

Hnuteľná
vec

15

EUR Nerezová nádoba na ohrievanie jedla, používaná

31.10.2016

8.

Hnuteľná
vec

50

EUR Grill 2 Go Char-Broil tru infrared, používaný

31.10.2016

9.

Hnuteľná
vec

15

EUR Skrutkovač Parkside PSSA 3.6 C4 + príslušenstvo v krabici, používaný

31.10.2016

10.

Hnuteľná
vec

25

EUR Premietacie plátno čierne, používané

31.10.2016

11.

Hnuteľná
vec

50

EUR Rozkladacie stany biele so zeleným prekrytím, používané, 2 kusy

31.10.2016

12.

Hnuteľná
vec

30

EUR Trampolína Skyflyer želená, používaná

31.10.2016

Na vyžiadanie záujemca obdrží súpis majetku spoločne so súpisovou hodnotou a návrh zmluvy o kúpe hnuteľných
vecí, prípadne je možné poskytnúť iné informácie o speňažovanom majetku.
1. Podmienky verejného ponukového konania:
1. V rámci verejného ponukového konania sa predaj hnuteľných vecí uskutoční predajom z voľnej ruky
za najvyššiu predloženú ponuku.
2. Záujemca predkladá ponuku najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvý deň 15-dňovej lehoty začína plynúť nasledujúci
deň po zverejnení oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
3. Ponuka záujemcu musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr.
Andrej Jaroš, Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk.
2. Náležitosti ponuky:
1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz
Roman Magál, verejné ponukové konanie –všeobecná podstata-NEOTVÁRAŤ“.
2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania.
3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť
ani vziať späť.
4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie
predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny ponúkanej za predmet v ponukovom
konaní a čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami verejného
ponukového konania vyhláseného správcom.
5. Najnižšia výška ponuky za predmet verejného ponukového konania nie je stanovená.
3. Vyhodnotenie ponúk:
1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr
posledný deň lehoty, sa neprihliada.
2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 4.1 sa neprihliada.
3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodov 4.4 a 4.5 sa neprihliada.
4. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
5. Správca v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ponuky vyhodnotí, pričom
víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové
podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky.
6. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby
v lehote, ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ustanovenia bodov 4.1. až 4.5. sa použijú
primerane.
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primerane.
7. O skutočnostiach podľa bodov 5.6. až 5.8., ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada
podľa bodov 5.1. až 5.5., vyhotoví správca úradný záznam.
8. Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splní podmienky verejného
ponukového konania a správcom bude vyhodnotený ako víťaz.
9. Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch
vyhodnocovania ponúk všetkých záujemcov, ako aj zástupcu veriteľov.
10. Úspešný záujemca je povinný uhradiť ponúknutú cenu na účet úpadcu do 7 dní odo dňa doručenia
oznámenia správcu o vyhodnotení jeho ponuky za víťaznú, a to tak, že celá ponúknutá cena musí
byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň sedemdňovej lehoty.
11. Správca uzavrie s víťazom verejného ponukového konania kúpnu zmluvu až po úplnom uhradení
ponúknutej ceny.
12. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže správca odplatne previesť predmet
ponukového aj na osoby uvedené v § 83 ods.1 písm. e) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu Roman Magál

K001952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STA-PA, s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 610, 911 01 Trenčín - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 926 666
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/28/2016 S 1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/28/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Sp.zn. súdneho spisu:
Sp.zn.:

Úpadca:

Správca:

40K/28/2016
40K/28/2016 S1402

STA-PA, s.r.o. v konkurze, so sídlom Potočná 610, 911 01 Trenčín-Opatová, IČO: 46 926 666

JUDr. Martina Válková

Zápisnica

z konania prvej schôdze VERITEĽSKÉHO VÝBORU úpadcu STA-PA, s.r.o. v konkurze

Dátum a čas konania: 20.01.2017 o 10,25 hod.
Miesto konania: v sídle správcu: Jilemnického 21, Trenčín
Prítomní:
Predseda schôdze: JUDr. Martina Válková, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veritelia:
1. Sociálna poisťovňa
2. Miroslav Lehuta na základe PM JUDr. Ondrejovičová Zuzana
3. UNIVERZÁL – Ondrejovič s.r.o. na základe PM JUDr. Ondrejovičová Zuzana

Prezentácia:
Prezentácia prítomných veriteľov sa uskutočnila od 10,25 do 10,30 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.

Program 1. schôdze veriteľského výboru:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rozhodovanie o forme hlasovania
4. Záver

1. Otvorenie
Prvá schôdzaVV sa začala o 10,30 hod..
Prvú schôdzu VV otvoril správca, ktorý privítal prítomných.

Schôdza VV je uznášaniaschopná, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru.

Uznesenie č. 1 : Schôdza veriteľského výboru je uznášaniaschopná, nakoľko sú prítomní všetci členovia.

2. Voľba predsedu VV
Predseda predložil návrh na predsedu veriteľského výboru spomedzi prítomných členov.
Prvým navrhnutým členom za predsedu - Sociálna poisťovňa:
Hlasovanie :
Za :

3

(Sociálna poisťovňa, Miroslav Lehuta, UNIVERZÁL –
Ondrejovič s.r.o.)

Proti :

0

Zdržal sa :

0
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Uznesenie č. 2 : Na schôdzi veriteľského výboru bol zvolený za predsedu veriteľského výboru veriteľ Sociálna
poisťovňa celkovým počtom 3 hlasy z celkového počtu 3 hlasov.

3. Rozhodovanie o forme hlasovania
Predseda predložil návrh na hlasovanie členov veriteľského výboru elektronickou formou prostredníctvom e-mailovej
komunikácie.
Hlasovanie :
Za :

3

(Sociálna poisťovňa, Miroslav Lehuta, UNIVERZÁL –
Ondrejovič s.r.o.)

Proti :

0

Zdržal sa :

0

Uznesenie č. 3 : Schôdza veriteľského výboru rozhodla o spôsobe hlasovania veriteľského výboru elektronickou
formou prostredníctvom e-mailovej komunikácie celkovým počtom 3 hlasy z celkového počtu 3 hlasov.

4. Záver
Predseda schôdze VV poďakoval prítomným sa účasť a schôdzu ukončil o 10,35 hod..

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

Predseda VV
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K001953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 354 131
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2014 S 1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
Advisors k.s. so sídlom kancelárie Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu ABC
KLÍMA s.r.o. so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava, IČO: 31 354 131, č. k. 2K/37/2014, v zmysle ustanovenia
§ 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.
Poradové číslo v zozname pohľadávok: P61
Veriteľ: Caklová Silvia, Ing., Stavbárska 4, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Prihlásená suma: 30.000,- €

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K001954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FERRZASTAV SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 775 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 18R/1/2015 S 1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
18R/1/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

1. Všeobecná časť čiastkovéo rozvrhu výťažku:
1. 1.Všeobecne o priebehu konkurzu:
Návrhom zo dňa 12.6.2015 sa veriteľ dlžníka domáhal povolenia reštrukturalizácie, pričom dlžník s podaným
návrhom na povolenie reštrukturalizácie písomne súhlasil. Navrhovateľ poveril vypracovaním Reštrukturalizačného
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návrhom na povolenie reštrukturalizácie písomne súhlasil. Navrhovateľ poveril vypracovaním Reštrukturalizačného
posudku správcu Mgr. Michala Miha. Navrhovateľom poverený správca Mgr. Michal Miho, so sídlom kancelárie
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, v posudku vypracovanom dňa 2.6.2015 reštrukturalizáciu dlžníka odporučil.
Uznesením č.k. 18R/1/2015-160 zo dňa 28.7.2015 zverejneným v OV č. 148/2015 zo dňa 4.8.2015 súd
povolil reštrukturalizáciu dlžníka.
Okresný súd Žilina Uznesením 18R/1/2015-522 zo dňa 23.11.2015, ktoré bolo zverejnené v OV č. dňa 27.11.2015
zastavil reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi FERZASTAV SK, s.r.o.
Uznesením Okresného súdu v Žiline sp.zn. 18R/1/2015 zo dňa 23.11.2015, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 228/ 2015 dňa 27.11.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu FERZASTAV SK, s.r.o., so
sídlom Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina, IČO: 36 775 703 a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr.
Eva Plichtová, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín.
Dňa 1.3.2016 sa konala I. schôdza veriteľov.
Na prvej schôdzi veriteľov v konkurznom konaní 18R/1/2015 bol v súlade s ustanovením § 37 ods.1 „ZoKR“
zvolený trojčlenný veriteľský výbor zložený z veriteľov :
1. DORYT SK, spol. s r.o., so sídlom Rumunská 11, 040 01 Košice, IČO: 36 586 269
2. RONDOM ZaZ s.r.o., Cementárenská cesta 30, Banská Bystrica, IČO: 31 573 312
3. SEPS, a.s., Búdková cesta 33, 811 04 Bratislava, IČO: 35 686 413
Členovia Veriteľského výboru na svojom prvom zasadnutí za predsedu Veriteľského výboru jednomyseľne
zvolili veriteľa veriteľa DORYT SK, spol. s r.o., Rumunská 11, Košice, IČO: 35 586 269.
V súlade s § 73 a nasl. Zákona č.7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZoKR“/ správca spísal zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. zo dňa 15.12.2015 pod položkou K027126, dňa 18.12.2015 pod položkou K027474, dňa
30.12.2015 pod položkou K028097, dňa 27.01.2016 pod položkou K001701, dňa 24.03.2016 pod položkou
K006525
Zo speňaženia predmetného majetku bol čiastočný výťažok rozdelený medzi veriteľov v prvom čiastkovom
rozvrhu výťažku, ktorý bol schválený veriteľským výborom dňa 16.5.2016. Takto schválený v poradí prvý čiastkový
rozvrh bol zverejnený v OV č. 98/2016 zo dňa 23.05.2016.
Dňa 30.12.2016 bol pod položkou K029512 doplnený súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty
o položky č. 8,9,10 – peňažné pohľadávky v celkovej výške 72 709,70€
V konkurznej veci boli prihlásené len nezabezpečené pohľadávky, v zákonnej lehote nebolo uplatnené
žiadne zabezpečovacie právo, z toho dôvodu nebola vytvorená žiadna oddelená podstata.
Správca vyhotovil zoznam pohľadávok proti podstate, ktorého zostavenie bolo oznámené zverejnením v OV
č. 237/2016 dňa: 12.12.2016. V tomto ozname správca tiež zverejnil zámer zostaviť druhý čiastkový rozvrh výťažku.
Voči zoznamu pohľadávok nebola podaná žiadna námietka.
1.2. Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom:
Ku dňu zostavenia návrhu na druhý čiastkový rozvrh výťažku, je na Okresnom súde v Žiline podaná žaloba
o určenie popretých pohľadávok veriteľa Imrich Bujna, Zástavecká 371, Rosice, ČR v celkovej výške popretej sumy
69 748 Eur. U veriteľa Gaspipe, s.r.o., Novozámocká 180, Hurbanovo-Bohatá došlo k dodatočnému čiastočnému
uznaniu popretých pohľadávok správcom a veriteľ vo zvyšnej časti popretých pohľadávok zobral žalobu späť.
U veriteľa RIVECO, s.r.o., Novozámocká 180, Hurbanovo-Bohatá, došlo k uznaniu popretých pohľadávok správcom
v celom rozsahu prihlásenej sumy. Veriteľ Prox Industry s.r.o., M.R.Štefánika, 010 01 Žilina, nebol v súdnom spore
o určenie popretých pohľadávok úspešný a súd jeho žalobu zamietol v celom rozsahu. Rozsudok 18Cbi/4/2016
nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.10.2016.
1.3. Speňažovanie konkurznej podstaty:
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Správca speňažil konkurznú podstatu inkasom príslušnej finančnej sumy, resp. jej zabezpečením. Správca
konštatuje, že konkurzná podstata sa v konkurze členila výlučne na všeobecnú podstatu, nakoľko oddelená
podstata nebola vytvorená.
Správca konštatuje, že speňažením konkurznej podstaty určenej pre navrhovaný čiastkový rozvrh bol
získaný výťažok v celkovej výške 142 683,512€.Eur .
Špecifikácia speňažovania konkurznej podstaty:
a.)

Výťažok zo speňaženia inkasom príslušnej sumy pohľadávok vo výške 72 709,70Eur.

b.)

Výťažok získaný úspechom v súdnom spore a mimosúdnou dohodou vo výške 53 588,352€

c.)

výťažok zo speňaženia pohľadávok nerozdelený v prvom čiastkovom rozvrhu vo výške 16 385,46€

Výťažok so speňaženia celkom: 142 683,512€
1.4. Pohľadávky proti podstate:
Správca konštatuje, že v konkurze sú uplatnené pohľadávky proti podstate v celkovej výške 29 334,983€
Prehľad pohľadávok proti podstate:
Poplatky za vedenie účtu správy majetku vo výške: 45,50€ Eur
Náklady konkurzu spočívajúce z drobných výdavkov súvisiacich s konkurzom a realizáciou výťažku - poštovné,
kancelárske potreby, cestovné náhrady, parkovné, daň odvedená z účtu, nájom priestorov na konanie I.schôdze
veriteľov, v celkovej výške: 1 876.74€
Náklady spojené s pracovno-právnymi nárokmi zamestnancov, vyplat. dávky z garanč. poistenia , odvody, ako aj
náklady spojené s dohľadaním a vypracovaním predmetnej mzdovej agendy vo výške: 3 508,37 Eur
Doplatenie leasingu Pracovného stroja JCB v celkovej výške: 15 172,33 Eur
Náklady spojené s nevyhnutnou opravou a prepravou predmetu leasingu v celkovej sume 1 212,05 Eur
Odmena správcu z výťažku zo speňaženia v súlade s ust. § 91 ods.1 a nasl.ZoKR v spojení s ust. § 17 ods.2) a §
10 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. a to v sume: 7 235,01252€
Súdny poplatok zo speňaženia v súlade so sadzobníkom o súdnych poplatkoch zákona č. 71/1992 Zb. O súdnych
poplatkoch, a to v sume: 284,98 Eur
Rekapitulácia:
Výťažok: 142 683,512
Pohľadávky proti podstate: 29 334,983€
Čistý výťažok: 113 348,52948€
2. Rozvrhová časť čiastkového rozvrhu výťažku:
Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že čistý výťažok zo speňaženia ku dňu druhého čiastkového
rozvrhu výťažku po odpočítaní pohľadávok proti podstate predstavuje sumu: 113 348,52948€, pričom táto bude
pomerným spôsobom v II.čiastkovom rozvrhu rozpočítaná koeficientom:
suma čistého výťažku 113 348,52948Eur
..................................................................................................

= 0, 09925594595489
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celková suma pohľ. určených pre rozvrh. časť 1 141 982,26 €
x zistená pohľadávka + popretá pohľadávka = pomerná časť pre veriteľa, ktorá bude medzi jednotlivých veriteľov
rozdelená nasledovne:
Nezabezpečený veriteľ:
1.

PREFA-STAV, spol. s.r.o., Krušovská 2093, 955 01 Topoľčany, IČO: 34 102 507
Zistená suma: 6.042,19€
Uspokojenie: 599.72€

2.

Replast spol. s.r.o., Uhoľná 4, 010 01 Žilina, IČO: 31 570 666
Zistená suma: 10.692,22 €
Uspokojenie: 1061.27€

3.

SEPS, a.s., Búdková cesta 33, 811 04 Bratislava, IČO: 35 686 413
Zistená suma: 53 118,07 €
Uspokojenie: 5 272.28€

4.

RONDOM ZaZ, s.r.o., Cementárenská cesta 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 315 73 312
Zistená suma: 67.733,18€
Uspokojenie: 6 722.92€

5.

GASPIPE, s.r.o., Novozámocká 180, Hurbanovo- Bohatá, IČO: 44 866 861
Zistená suma: 121 068,47€
Uspokojenie: 12 016.77€

6.

RIVECO, s.r.o., Novozámocká 180, Hurbanovo-Bohatá, IČO: 46 834 915
Zistená suma: 60 662,57€
Uspokojenie: 6 021.12€

7.

TERRASTROJ spol. s.r.o., Vlčie Hrdlo 90/A, Bratislava, IČO: 00 643 581
Zistená suma: 1.365,71€
Uspokojenie: 135.55€
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Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pob. Žilina, Hviezdoslavova 26, Žilina, IČO: 35 937 874
Zistená suma: 1.548,24€
Uspokojenie: 153.67€

9.

TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, bratislava, IČO: 36 383 074
Zistená suma: 16.996,44€
Uspokojenie: 1 687,00€

10.

Ing. Miroslav Dulínek- AUTODOPRAVA, Trenčians. Bohuslavice 268, IČO: 41 379 721
Zistená suma: 19.032,84€
Uspokojenie: 1 889,12€

11.

DORYT SK, s.r.o., Rumunská 11, Košice, IČO: 36 586 269
Zistená suma: 193 519,69€
Uspokojenie: 19 207,98€

12.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina, IČO: 36 672 297
Zistená suma: 130,64€
Uspokojenie: 12,97€

13.

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul. 29. Augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484
Zistená suma: 3.656.88 €
Uspokojenie: 362,97€

14.

Doprastav, a.s., Drieňová 27, bratislava, IČO: 31 333 320
Zistená suma: 115.92€
Uspokojenie: 11,51€

15.

AZ CAR, s.r.o., Varín 1052, IČO: 36 417 688
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Zistená suma: 6.465.56€
Uspokojenie: 641,75€

16.

VUB leasing a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 318 045
Zistená suma: 22.276,92€
Uspokojenie: 2 211,12€

20.

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., 1 mája Trenčín, IČO: 36 306 410
Zistená suma: 55.233,28€
Uspokojenie: 5 482,23€

21.

Gawaplast Slovakia, s.r.o., Záruby 1, Bratislava, IČO: 35 896 051
Zistená suma: 35.457,27€
Uspokojenie: 3 519,34€

22.

Euro Continental Building, a.s., zamarovská 37/200, Trenčín, IČO: 46 410376
Zistená suma: 8.922,66€
Uspokojenie: 885,63€

23.

VUB, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155
Zistená suma: 83.892,23€
Uspokojenie: 8 326,80€

24.

RAMIRENT spol. s.r.o., Opletalova 65, Bratislava, IČO: 17 321 484
Zistená suma: 5. 013,56€
Uspokojenie: 497,63€

25.

Ing. Marián Bednár, inovecká 1137/6, Trenčín,
Zistená suma: 583,25€
Uspokojenie: 57,89€
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VÁHOSTAV –SK – PREFA, s.r.o., Horný hričov, IČO: 36 400 653
Zistená suma: 416,74€
Uspokojenie: 41,36€

27.

ASKAM s.r.o., závodská cesta 3911/24, Žilina, IČO: 43 874 037
Zistená suma: 33.410,14€
Uspokojenie : 3 316,16€

28.

MRA Betón, s.r.o., Sverepec 365, Považská Bystrica, IČO: 44 794 819
Zistená suma: 8.422,24€
Uspokojenie: 835,96€

30.

RICos, s.r.o. Švermova 2, Vrútky, IČO: , IČO: 00 152 781
Zistená suma: 1.265,94€
Uspokojenie: 125,65€

31.

ULMA Constructions SK, s.r.o., Bojnická 20, Bratislava, IČO: 31 354 718
Zistená suma: 31.564,14€
Uspokojenie: 3 132,93€

32.

GEOSTAV SLOVAKIA, s.r.o., Továrenská 44, Dubnica Nad Váhom, IČO: 36 403 202
Zistená suma: 152.127,54€
Uspokojenie: 15 099,56€

33.

TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Zistená suma: 6 768,83€
Uspokojenie: 671,85€

34.

Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina

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

73

Obchodný vestník 19/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.01.2017

Zistená suma: 33 497,90
Uspokojenie: 3 324,87€

35.

Imrich Bujna, Zástavecká 371, Rosice, ČR
Zistená suma: 30 483,00€
Uspokojenie: 3 025,62€
Popretá suma: 69 748,00€ (Z toho suma na uspokojenie v depozite vo výške 6 922,90€)

36.

Mgr. Rastislav Otruba, Kvačalova 1227/550, 010 01 Žilina
Zistená suma: 750,00 €
Uspokojenie: 74,44€

Správca týmto poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods.7 posledná veta ZoKR „ Náklady uspokojenia
pohľadávky znáša veriteľ sám.“
V súlade s §101 ods.1 ZoKR správca určuje veriteľskému výboru lehotu na schválenie predloženého
návrhu čiastkového rozvrhu výťažku 15 dní, odo dňa jeho doručenia.
V prípade, ak veriteľský výbor návrh výťažku schváli, správca pristúpi k čiastočnému uspokojeniu
pohľadávok podľa schváleného čiastkového rozvrhu výťažku.
JUDr. Eva Plichtová, PhD.

K001955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sorger Radomír, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krompašská 54, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2014 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
príslušný orgán v zmysle § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
Spisová značka súdneho spisu: 30K/31/2014
I. Všeobecná časť
II.
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 10.11.2014 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka:Ing.RadomírSorger,
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Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 10.11.2014 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka:Ing.RadomírSorger,
nar. 15.04.1968, Krompašská č. 54, 040 11 Košice-Pereš o návrhu na vyhlásenie konkurzu, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 220/2014 dňa 18.11.2014, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka (ďalej aj len
„Úpadca“) . Súd zároveň uznal konkurz za malý.
Do riadneho uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok v predmetnom konkurznom konaní si uplatnili svoje
nároky prostredníctvom prihlášky celkom 12 veritelia, po uplynutí zákonnej lehoty boli správcovi doručené ešte 5
prihlášky. Do konania 1. Schôdze veriteľov celková suma všetkých prihlásených a zistených pohľadávok
predstavovala 341.965,45 €. K dnešnému dňu celková suma zistených pohľadávok predstavuje sumu 359.687,12 €.
Správca čiastočne poprel pohľadávky 4 veriteľov. Veriteľ: Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, IČO:
215 759 Ulica: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava doručil správcovi prihlášku pohľadávky v sume 80 € po tom, ako
bol v OV 226/2016 dňa 25.11.2016 zverejnený oznam o zámere zostaviť konečný rozvrh. Preto táto pohľadávka
nebude uspokojená v rámci tohto rozvrhu.
Po prvej schôdze veriteľov, ktorá sa uskutočnila 18.02.2015, správca príslušnému súdu predložil
zápisnicu zo zasadnutia , zároveň predložil aj zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 18.02.2015.
Súpis majetku Úpadcu tvorí všeobecná podstata a oddelená podstata.
Súpis majetku Všeobecná podstata bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 247/2014 a 11/2015
v zákonnej lehote.

Majetok Úpadcu pozostáva:
- z hnuteľného majetku v celkovej súpisovej hodnote 195 €, speňažený vo výške 190 €.
- z peňažných pohľadávok v celkovej sume 2.323,58 €(nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu a preddavok na úhradu konkurzu)
- z peňažných pohľadávok (zrážky zo mzdy) . Správca priebežne zapisoval do súpisu všeobecnej podstaty
peňažné pohľadávky – zrážky z príjmu úpadcu v celkovej sume 10.377,61 €.
Dňa 23.03.2015 správca požiadal zástupcu veriteľov o uloženie záväzného pokynu na postup pri speňažovaní
majetku zapísaného do všeobecnej podstaty. Zástupca veriteľov dňa 24.03.2015 uložil záväzný pokyn správcovi ,
v zmysle ktorého správca je povinný speňažiť majetok tvoriaci všeobecnú podstatu zapísaný v OV 11/2015
v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, hnuteľné veci sa budú speňažovať ako celok, alebo jednotlivo. Výzvu na
predloženie ponúk správca zverejnil v OV 66/2015 dňa 08.04.2015, s lehotou na predkladanie ponúk do
20.04.2015. V 1. Kole boli speňažené súpisové zložky, 4,6,a 13, za celkovú cenu 65 €. V súlade so záväzným
pokynom zástupcu veriteľov bola v OV 140/2015 zo dňa 23.07.2015 zverejnená výzva na predkladanie ponúk na
odkúpenie hnuteľných vecí (súpisové zložky, 5,7,8,9,10,11,12) patriacich do všeobecnej podstaty v 2. Kole.
Ponukové konanie bolo úspešné a tieto hnuteľné veci boli odpredané za celkovú kúpnu cenu 125 €.
Majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty bol speňažený za celkovú sumu 12.891,19 €.
Oddelená podstata:
Nehnuteľný majetok a to rodinný dom so súpisným č. 2102 a pozemky parc.č. KNC 886/1 a 886/3 v celkovej
výmere 1168 m2, všetko v k.ú. Pereš , zapísaný na LV č. 735 vo vlastníctve Ing. Ivany Sorgerovej, bol zapísaný do
súpisu oddelenej podstaty v prospech zabezpečeného veriteľa SLSP, a.s. Výška zabezpečenej sumy 214.117,71 €.
V súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa uvedený majetok bol speňažený v dražbe a to až v
5.kole. Organizátorom dražby bola spoločnosť Platiť sa oplatí s.r.o.
Dražba bola úspešná, cena dosiahnutá vydražím bola 183.300 €. Následne správca pristúpil k rozvrhu výťažku odd.
podstaty v súlade so ZKR ( rozvrh tvorí prílohu č. 3) . Výťažok vo výške 145.950,30 € bol vydaný zabezpečenému
veriteľovi, jeho miera uspokojenia bola 68,1635 %.
Zostatok pohľadávky SLSP, a.s. vo výške 68.167,41 € v zmysle § 94 ZKR preradil správca k pohľadávkam
uspokojeným zo všeobecnej podstaty.
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Rozvrhová časť

1.časť Pohľadávky proti podstate
Zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť rozvrh správca oznámil v OV 226/2016 dňa
25.11.2016. V rámci zákonnej 30- dňovej lehoty žiadny veriteľ nepodal námietky proti poradiu pohľadávok proti
podstate, preto správca pristúpil k zostaveniu tohto rozvrhu.
Pohľadávky proti všeobecnej podstate tvoria:
1. Pohľadávky proti všeobecnej podstate ku dňu zostavenia rozvrhu: 805,20 € (Viď príloha č. 1)
2. K pohľadávkam proti podstate priradeným ku všeobecnej podstate správca pripočítal aj pohľadávky proti
podstate priradené tak ku všeobecnej podstate, ako aj oddelenej podstate a to nasledovným spôsobom:
Pohľadávky (VP+OP) spolu:

4 775,61 €

Prehľad pohľadávok proti všeobecnej a oddelenej podstate tvorí prílohu č. 2 k tomuto rozvrhu.
Celková suma výťažku zo všeobecnej podstaty k 31.07.2016 ( ku dňu rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty)
predstavuje sumu 11.549,98 €.
Celková suma výťažku z oddelenej podstaty k 31.07.2016 predstavuje sumu 183.300 €, spolu teda 194.849,98 €,
potom pomer medzi všeobecnou a oddelenou podstatou je nasledovný: všeobecná podstata 5,93 % /11.549,98 €
delené 194.849,98 € krát 100/ a oddelená podstata tvorí 94,07 % /183.300 € delené 194.849,98 € krát 100/). čo
znamená že pohľadávky priradené tak ku všeobecnej ako aj oddelenej podstate predstavujú sumu: pre oddelenú
podstatu je vo výške 4 775,61 € krát 94,07 %, čo tvorí sumu 4 492,42 € a pre všeobecnú podstatu 4 775,61 € krát
5,93 %, čo tvorí sumu 283,19 €.
3.Súdny poplatok v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch 26 €
sadzobníka súdnych poplatkov ( 0,2 % zo sumy 12.891,19 € )

z výťažku Položka 5 písm. d)

4.Odmena správcu zo speňaženia všeobecnej podstaty:
V zmysle ust. § 43 ods. 2 druhá veta ZKR: „Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu je splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.“. V zmysle ust. § 13 ods. 2 vyhlášky
665/2005 Z. z.: ,,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 znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré
schválil príslušný orgán”. V súlade s citovanými ustanoveniami ZKR, správca predkladá výpočet odmeny správcu za
speňaženie:
Hnuteľné veci :
V zmysle ust. § 22 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 655/2005 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR ( ďalej
len „vyhláška MS SR“):
„Za speňaženie súboru majetku jedným právnym úkonom alebo navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi alebo za
speňaženie podniku alebo časti podniku patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a)

zo sumy výťažku do

331,94 eur

16%„

Súpisové zložky, 4,6 a 5,7,8,9,10,11,12 boli speňažené ako súbor majetku jedným právnym úkonom, preto výška
odmeny je 27,20 € ( 16% zo sumy 170 €) .
V zmysle ust. § 20 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 655/2005 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR ( ďalej
len „vyhláška MS SR“):
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„ Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých
hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena
z výťažku takto:
b) zo sumy výťažku do 33,19 eur 16%
Súpisová zložka 13 bola speňažená jedným právnym úkonom, preto výška odmeny je 3,20 € ( 16% zo sumy 20 €) .
Spolu odmena za speňaženie hnuteľných vecí : 30,40 €
2. peňažné pohľadávky v celkovej sume 2.323,58 €
V zmysle ust. § 20 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 655/2005 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR ( ďalej
len „vyhláška MS SR“):
„ Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných
prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.“
Výška odmeny: 23,23 €

3.z peňažných pohľadávok (zrážky zo mzdy)
V zmysle ust. § 17 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 655/2005 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia
ZKR ( ďalej len „vyhláška MS SR“):
„Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. „
Výška odmeny: 518,88 € ( 5% zo sumy 10.377,61 €)
Odmena správcu spolu : 572,51 € bez DPH. Nakoľko správca je platca DPH je povinný k odmene pripočítať
príslušnú zákonnú sadzbu DPH vo výške 20%. Konečná suma odmeny správcu spolu s DPH tak je 687,01 €
s DPH.
S P O L U pohľadávky proti všeobecnej podstate : 1.801,40 € .
2.časť : Veritelia a rozsah ich uspokojenia
Majetok zapísaný do všeobecnej podstaty bol speňažený za 12.891,19 €. Pohľadávky proti všeobecnej podstate :
1.801,40 € . Na rozdelenie ostáva: 11.089,79 €
Na základe vyššie uvedeného čiastočne sa uspokojujú pohľadávky veriteľov nasledovne:

P.č.

Veriteľ

1Pavel Benedek
2. ČSOB,a.s.
3. Démos Trade

Prihl.č.

Zist. pohľ.

%

1B/1

10.188,10€

4,766790

2C/1,2
3D/1

4. Horváth Ľubor

4H/1

5. Kašický Štefan, Ing.

5K/1

6. Mesto Košice

6M/1-4

19.194,20€

8,980548

suma na uspokojenie
528,63 €
995,92 €

12.141,78€

5,680874

630,00 €

39.553,69 €

18,506310

2052,32 €

12.741,29 €

5,961372

324,31 €

0,151737

661,10 €
16,83 €
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7. M.B.A.FINANCIE,s.r.o. 7M/1
8. Prima banka ,a.s.

10.732,82 €

5,021652
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556,89 €

8P/1

563,19 €

0,263504

29,22 €

9S/1

49,95 €

0,023370

2,59 €

9. Slovenská republika –
Krajský súd v Brat.

10.Slovenská sporiteľňa ,a.s. 10S/1-2
11.Tatra banka, a.s.
12.Vrabec Peter,Ing.
13. SVIBIT,s.r.o.
14. Alžbeta Balogová

11T/1-2
12V/1-2
13S/1

68.306,95 €

31,959335

2.920,07 €
11.805,93 €
9.744,24 €

3544,22 €

1,366237

151,51 €

5,523737

612,57 €

4,559117

505,60 €

14B/1

737,37 €

0,344999

38,26 €

15. Ing. Vladimír Medvec 15B/1

14.401,85 €

6,738312

747,26 €

16. SPP, a.s.

16S/1

325,08 €
213.730,82 €

0,152097

16,87 €

100%

11.089,79 €

Miera uspokojenia: 5,188671 %
Poučenie:
V zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR týmto stanovujem zástupcovi veriteľov lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia tohto
návrhu v Obchodnom vestníku na schválenie tohto návrhu.
Vyzývam veriteľov, aby následne oznámili správcovi číslo účtu, kde im bude poukázaný výťažok. Správca
upozorňuje, že suma výťažku bude znížená o náklady prevodu na účet veriteľa účtované bankou.
JUDr. Erika Šimová, správca

K001956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibenský Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/11/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32k/11/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Tomáš Tibenský, Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra – Dolné Krškany, SR
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu
doručená nasledovná prihláška nezabezpečených pohľadávok:

P.č. Veriteľ

69

IČO

Celková prihlásená Zistená suma
suma
pohľadávky

Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova
31575951 4076,66
11, 010 11 Žilina

4076,66

prihlásenej Prihlásený právny dôvod vzniku
pohľadávky

Úverová zmluva č. 05/276/12

V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona číslo 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola
dňa 09.01.2017 prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 69.

P.č. Veriteľ

IČO

Celková prihlásená Zistená suma
suma
pohľadávky

prihlásenej Prihlásený právny dôvod vzniku
pohľadávky

70

BETONIC, s.r.o., Partizánska 2920/6,
36316296 2347,42
911 01 Trenčín

2347,42

Faktúra 2014354

71

BETONIC, s.r.o., Partizánska 2920/6,
36316296 526,19
911 01 Trenčín

526,19

Faktúra 2014445

72

BETONIC, s.r.o., Partizánska 2920/6,
36316296 1275,76
911 01 Trenčín

1275,76

Faktúra 2014454

73

BETONIC, s.r.o., Partizánska 2920/6,
36316296 2969,23
911 01 Trenčín

2969,23

Faktúra 2015136

V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona číslo 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov boli dňa
16.01.2017 prihlásené pohľadávky zapísané do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 70 až 73.
V Nitre dňa 23.01.2017

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu

K001957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Jarabik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátlovce 42, 919 55 Kátlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2015S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Dagmar Macháčková, správca konkurznej podstaty úpadcu Ivan Jarabik , nar.28.11.1970, Kátlovce 42, 919
55 Kátlovce, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Trnava , č. k. 25K/17/2015, týmto na základe
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55 Kátlovce, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Trnava , č. k. 25K/17/2015, týmto na základe
Rozsudku v mene Slovenskej republiky o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov 27C
/456/2015 -30 na Okresnom súde Trnava zo dňa 28. septembra 2016 vylučuje nasledovný majetok zo súpisu:
Číslo súp. zložky Názov/popis

Rok výroby, nadobudnutie Stav spotrebenia Množstvo Súpisová hodnota v € Spoluvlastnícky podiel

1

Sedacia súprava 2011

opotrebene

1

150,00

bezpodielové spoluvl.manželov

2

Kuchynská linka 2012

opotrebene

1

100,00

bezpodielové spoluvl.manželov

K001958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Dobias "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 279/43, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 31/2013 S695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 31/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla správcovskej kancelárie
JUDr. Martin Kováčik, správca konkurznej podstaty úpadcu Miroslav Dobias „v konkurze“, nar. 05.03.1960,
trvale bytom Hviezdoslavova 279/43, 965 01 Žiar nad Hronom týmto oznamuje, že zmenil sídlo správcovskej
kancelárie na novú adresu: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica.
Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica,
a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné
si vopred dohodnúť na tel.: + 421 48 285 11 03.
V Banskej Bystrici, dňa 24.01.2017
JUDr. Martin Kováčik, správca

K001959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B2K s.r.o. (STAWAL s.r.o.)
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brnianska 6, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 333 247
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/45/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/45/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
FARDOUS PARTNERS správcovská, správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s udelením súhlasu
zástupcu veriteľov zo dňa 04.01.2017, zástupca veriteľov uložil správcovi pokyn, aby speňažil majetok úpadcu
zapísaný pod súpisovou zložkou č. 69 - 77 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 26/2016 zo dňa 09.02.2016 pod
položkou K002744 v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu
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neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu
podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne zmluvou o postúpení pohľadávok prevedený majetok úpadcu zapísaný v súpise majetku a
to pod súpisovou zložkou č. 69 - 77 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 26/2016 zo dňa 09.02.2016 pod položkou
K002744.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony ( ďalej
len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní;
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva;
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov ani obdobné konanie podľa zahraničného
práva;
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
1. Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) Záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 38K/45/2015 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 15. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 15. deň pripadne na deň pracovného voľna za 15. deň sa považuje
najbližší pracovný deň.
b) Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2.a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Zmluvy o postúpení pohľadávok. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 100,- eur najneskôr v deň
podania ponuky na účte IBAN č. SK90 1111 0000 0013 7384 1018 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta
na kúpnu cenu. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a) Presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb)
b) Označenie predmetu kúpy
c) Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie pohľadávok úpadcu bez DPH (oslobodené od DPH)
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d) Aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní v čase
doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie
e) Doklad o poukázaní 100,- eur ako zálohy na účet IBAN č. SK90 1111 0000 0013 7384 1018 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
f) Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou
g) Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcom uhradený
záloh na kúpnu cenu vo výške 100,- eur
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či
spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a
spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk. Víťaza ponukového konania správca zároveň vyzve na uzatvorenie Zmluvy o postúpení
pohľadávok za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu najneskôr do dňa podpisu Zmluvy o postúpení
pohľadávok so správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Zmluvy
o postúpení pohľadávok.
3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100,- eur najneskôr do 15 dní odo
dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.6 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Bratislave, dňa 24.01.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K001960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Vittek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 837/10, 919 04 Smolenice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing . Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 23K/33/2016S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/33/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca Ing.Dagmar Macháčková doplnil v zmysle § 76 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov zákona o
konkurze a reštrukturalizácií ( ďalej len ZKR ) zostavený súpis majetku úpadcu Jozefa Vitteka , bytom Komenského
837/10, 919 04 Smolenice, nar. 09.12.1964 a do súpisu všeobecnej podstaty zapísal uvedený majetok
podliehajúci konkurzu :
Číslo súp.
Názov
Zložky

Číslo účtu , popis

Mena Deň zápisu Súpisová hodnota v €

3

Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu , dôvod Sberbank Slovensko ,a.s. IBAN :
zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za mesiac
SK18 3100 0000 0010 0021
EUR 16.12.2016
183,03 €
november 2016
5743

4

Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu , dôvod Sberbank Slovensko ,a.s. IBAN :
zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za mesiac
SK18 3100 0000 0010 0021
EUR 16.1.2017
210,96 €
december 2016
5743

K001961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ŽS-EMZ, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 109/C, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 383 289
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/53/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/53/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
FARDOUS PARTNERS správcovská, správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s udelením súhlasu
zástupcu veriteľov zo dňa 11.01.2017, zástupca veriteľov uložil správcovi pokyn, aby speňažil majetok úpadcu
zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1 - 28 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 81/2016 zo dňa 28.04.2016 pod
položkou K009746 v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu
podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne zmluvou o postúpení pohľadávok prevedený majetok úpadcu zapísaný v súpise majetku
pod súpisovou zložkou č. 1 – 28, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 81/2016 zo dňa 28.04.2016 pod položkou
K009746.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony ( ďalej
len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní;
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b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva;
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov ani obdobné konanie podľa zahraničného
práva;
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
1. Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) Záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 6K/53/2015 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 15. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 15. deň pripadne na deň pracovného voľna za 15. deň sa považuje
najbližší pracovný deň.
b) Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2.a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Zmluvy o postúpení pohľadávok. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 500,- eur najneskôr v deň
podania ponuky na účte IBAN č. SK47 1111 0000 0011 9516 4009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta
na kúpnu cenu. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a) Presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb)
b) Označenie predmetu kúpy
c) Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie pohľadávok úpadcu bez DPH (oslobodené od DPH)
d) Aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní v čase
doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie
e) Doklad o poukázaní 500,- eur ako zálohy na účet IBAN č. SK47 1111 0000 0011 9516 4009 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
f) Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou
g) Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcom uhradený
záloh na kúpnu cenu vo výške 500,- eur
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
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3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či
spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a
spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
3.3 Ponuka, ktorá bude vyhodnotená správcom ako najvyššia a nebude správcom odmietnutá, podlieha po jej
predložení schváleniu zástupcom veriteľov.
3.4 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia a následneho schválenia ponuky zástupcom veriteľov. Víťaza ponukového konania správca zároveň
vyzve na uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávok za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.5 Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu najneskôr do dňa podpisu Zmluvy o postúpení
pohľadávok so správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Zmluvy
o postúpení pohľadávok.
3.6 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 500,- eur najneskôr do 15 dní odo
dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.7 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Bratislave, dňa 24.01.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K001962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

MFK Dubnica nad Váhom, a.s. skrátený názov
MFK Dubnica, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 305 626
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/42/2015 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/42/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca majetku úpadcu MFK Dubnica nad Váhom, a.s. skrátený názov MFK Dubnica, a.s.
v konkurze, sídlo: Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 305 626, vyhlasuje ponukové konanie na
podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy.
Podmienky ponukového konania: Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k hnuteľným
veciam zapísaným do súpisu majetku:

Druh súpisovej zložky majetku: Defibrilátor PRIMEDIC-B
Súpisová hodnota: 250,- EUR

Druh súpisovej zložky majetku: 28x skriňa na stenu, 28x posteľ s matracom, 28x úložný kontajner (vybavenie šatní)
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Súpisová hodnota: 500,- EUR

Predmet Kúpnej zmluvy je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 75/2016 vydanom dňa 20.04.2016, v kapitole
Konkurzy a reštrukturalizácie.
Zábezpeka: nevyžaduje sa
Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu Palackého 5, 911 01 Trenčín v zalepenej
obálke s označením "Ponukové konanie - 38K/42/2015 - Neotvárať" najneskôr do uplynutia lehoty na podávanie
návrhov.
Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania v Obchodnom
vestníku; podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení v
Obchodnom vestníku.
Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí
obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a
adresu elektronickej pošty,
b) vymedzenie predmetu Kúpnej zmluvy,
c) navrhovanú odplatu za predmet Kúpnej zmluvy v eurách,
d) dátum a podpis navrhovateľa.
Navrhovateľ môže návrhom doručeným vyhlasovateľovi podávať ponuky na jednu alebo viaceré súpisové zložky
majetku, pričom je povinný uviesť navrhovanú kúpnu cenu za každú súpisovú zložku majetku samostatne.
Prílohami návrhu sú:
a) výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom, do
ktorej je navrhovateľ zapísaný; výpis nesmie byť pri jeho doručení starší ako šesť mesiacov, a
b) kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom.
Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do uplynutia
lehoty na podávanie návrhov.
Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah zodpovedá zverejneným podmienkam
ponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť návrh, ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na
podávanie návrhov.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.
Z návrhov zahrnutých do ponukového konania bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu odplatu; ak je takýchto
návrhov niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.
Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku
Vyhlasovateľ upovedomí účastníkov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich návrhy sa
odmietli, a to prostredníctvom elektronickej pošty v lehote 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie
návrhov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie
zrušiť.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vybraný účastník je povinný uzavrieť s vyhlasovateľom Kúpnej zmluvy v lehote určenej ním v oznámení o prijatí
vybraného návrhu.
Miestom uzavretia Kúpnej zmluvy je kancelária vyhlasovateľa na adrese Palackého 5, 911 01 Trenčín.
Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese lukas.tyko@gmail.com alebo
telefonicky na č. +421 (0) 905 984 742.“

K001963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská cesta 1804/9, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 113 771
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 23R/4/2016.S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23R/4/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka:
MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o., Horská cesta 1804/9, 909 01 Skalica, IČO: 34 113 771
spisová značka: 23R/4/2016
miesto konania: Hotela SPECTRUM, Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Trnava
dátum konania: 23.01.2017
začiatok schôdze: 14:50 hod.
Prítomní:
1. dlžník Ing. Pavol Kucharič - konateľ
2. reštrukturalizačný správca: Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. – Mgr. Lukáš Piliar, komplementár
3. členovia veriteľského výboru:

a. S Slovensko, spol. s r.o., Tomášikova 17, 821 02 Bratislava, IČO: 35 812 419, veriteľ č. 26 s počtom
hlasov 2 454 493
b. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, IČO:
64 948 242, veriteľ č. 31 s počtom hlasov 363 961
c. AECON spol. s r.o., Tomášikova 50/D, 831 04 Bratislava, veriteľ č. 1 s počtom hlasov 85 133
Program 1. zasadnutia veriteľského výboru:
1.

Voľba predsedu veriteľského výboru,

2.
Rozhodovanie o žiadosti
reštrukturalizačného plánu
3.

predkladateľa

plánu

na

predĺženie

lehoty

na

predloženie

Záver.

Na úvod predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky na konanie prvého zasadnutia
veriteľského výboru, nakoľko všetci zúčastnení členovia veriteľského výboru súhlasili s jeho konaním bezprostredne
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veriteľského výboru, nakoľko všetci zúčastnení členovia veriteľského výboru súhlasili s jeho konaním bezprostredne
po skončení schôdze veriteľov.
1. Voľba predsedu veriteľského výboru
Prikročilo sa k voľbe predsedu veriteľského výboru.
A/ Predsedajúci správca navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa s najvyšším počtom hlasov:
S Slovensko, spol. s r.o. veriteľ č. 26
Veriteľ súhlasil so zvolením za predsedu veriteľského výboru.
Pristúpilo sa k hlasovaniu:

Za: 3 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov

Za návrh hlasovali všetci traja členovia výboru. Návrh bol schválený.
UZNESENIE č. 1:
„Veriteľský výbor zvolil veriteľa č. 26 S Slovensko, spol. s r.o. za svojho predsedu.“
2. Rozhodovanie o žiadosti predkladateľa plánu na predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného
plánu
Prítomný reštrukturalizačný správca dlžníka požiadal členov veriteľského výboru v súlade s § 143 zákona č. 7/2005
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZoKR), o predĺženie lehoty na predloženie
reštrukturalizačného plánu o 60 dní. Žiadosť bola zdôvodnená tým, že k času uplynutia zákonnej lehoty na
predloženie plánu (90 dní od povolenia reštrukturalizácie) nebude možné vypracovať projekcie výnosov budúcich
období, s ktorými by sa malo následne kalkulovať pri vypracovávaní reštrukturalizačného plánu. Správca a dlžník
vykonali opatrenia, ktorých efekt chcú sledovať a v pláne zohľadniť.
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu:

Za: 3 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov

Za návrh hlasovali všetci traja členovia výboru. Návrh bol schválený.
Veriteľský výbor väčšinou hlasov prítomných členov veriteľského výboru prijal nasledovné:
UZNESENIE č. 2:
„Veriteľský výbor schvaľuje predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60
dní.“
3. Záver.
V závere správca poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť.
Zápisnica skončená o 15:00 hod.
V Trnave, dňa 23.01.2017

_________________________________

_________________________________
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reštrukturalizačný správca

S Slovensko, spol. s r.o.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Mgr. Lukáš Piliar - komplementár

K001964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Slávik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 1346/106, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/27/2013 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/27/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR
s primeraným použitím ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notárov a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Jaroslav Slávik, nar. 23.12.1963, bytom Dubnica nad Váhom, v zmysle
ust. § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, za primeraného použitia
zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov vyhlasuje
spoločnú dražbu hnuteľného majetku zapísaného do súpisu majetku podstát úpadcu v časti špecifikovanej
v tomto oznámení a ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku pod číslom OV 35/2014 zo dňa 20.02.2014, OV
68/2014 zo dňa 08.04.2014 a OV 92/2014 zo dňa 16.05.2014, ktorý majetok bol čiastočne vylúčený podaním
v Obchodnom vestníku pod č. OV 221/2014 zo dňa 19.11.2014, OV 246/2015 zo dňa 23.12.2015 a OV 48/2016 zo
dňa 10.03.2016 a to za nasledovných podmienok:

Označenie dražobníka:

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Jaroslav Slávik,
nar. 23.12.1963, bytom Dubnica nad Váhom,
sídlo správcu: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica

Navrhovateľ dražby:

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Jaroslav Slávik
nar. 23.12.1963, bytom Dubnica nad Váhom,
sídlo správcu: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
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Miesto otvorenia dražby: sídlo správcu: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica

Dátum a čas otvorenia dražby: 15.03.2017, o 09.00 hod

Kolo dražby:

tretie

Predmet dražby:
Predmetom dražby sú hnuteľné veci, zapísané v Obchodnom vestníku pod č. OV 35/2014 zo dňa 20.02.2014, OV
68/2014 zo dňa 08.04.2014 a OV 92/2014 zo dňa 16.05.2014, ktorý majetok bol čiastočne vylúčený podaním
v Obchodnom vestníku pod č. OV 221/2014 zo dňa 19.11.2014, OV 246/2015 zo dňa 23.12.2015 a OV 48/2016 zo
dňa 10.03.2016.

Opis a stav predmetu:
Predmetné hnuteľné veci sa nachádzajú na adrese Bottova1346/106, 018 41 Dubnica nad Váhom, pričom tieto veci
sa nachádzajú uskladnené v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na uvedenej adrese resp. v dodávke úpadcu na
uvedenej adrese.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
--------

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa súpisovej hodnoty hnuteľných vecí stanovenej pri vyhotovení súpisu
majetku podstát úpadcu v rámci konkurzného konania.

Najnižšie podanie:
Pri každom jednotlivom predmete dražby je najnižšie podanie vo výške jeho súpisovej hodnoty.

Minimálne prihodenie:

20% súpisovej hodnoty jednotlivého predmetu dražby

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej dražby, a
to bankovým prevodom v prospech účtu dražobníka č. účtu: 2933467314/1100 vedený v Tatra banka, a.s.
Dražobná zábezpeka, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné
zaplatiť započítaním.

Obhliadka predmetu dražby (dátum)
Dátum a čas obhliadky je nutné dohodnúť vopred v kancelárii správcu na telefónnom čísle: 042/4260565, mob.:
0918344729.

Miesto obhliadky
Pred predmetom dražby: Bottova 1346/106, 018 41 Dubnica nad Váhom

Organizačné opatrenia:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu
minimálne 30 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do
zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky
v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi :
a) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
c) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako mesiac,
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v
mene zastúpeného na dražbe.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním
spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa náhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil
(úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky).

Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 Z. z. povinný
odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom
dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. O
odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše vydražiteľ a
dražobník. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo
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dražobník. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo
škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v
ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je
vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu
vydražiteľ.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti
dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu
dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť
dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2.
3. Ak vydražiteľ zmarí dražbu alebo súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
4. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.

V Považskej Bystrici, dňa 24.01.2017

.......................................................
JUDr. Róbert Fatura, správca

K001965
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:
Súpis všeobecnej podstaty
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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. § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zverejňujem súpis všeobecnej podstaty:

Číslo: 1
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Popis: Zostatok z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zložený veriteľom na účet súdu
v súvislosti s podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu

Súpisná hodnota: 1651,30 Eur

Deň zaradenia: 24.01.2017

IKORE, k.s., správca

K001966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INCODEC spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 788 236
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/82/2015 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/82/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1316, správca úpadcu: INCODEC spol. s r.o., so sídlom:
Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce, IČO: 36 788 236 (ďalej len „Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3
v spojení s ust. § 79 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov
doplňuje súpis oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa), a to nasledovné:
Zabezpečený veriteľ: Oberbank AG so sídlom: Untere Donaulände 28, A-4020 Linz, Rakúska republika
Nehnuteľnosti (pozemky):
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Por.
Výmera
Druh pozemku
Štát Obec
č.
v m2

9.

Zastavané
plochy
nádvoria

10.

Záhrady

a 655

1778

Katastrálne
územie

Hodnota
Číslo Parcelné
majetku
LV
číslo
eur

Deň vydania: 27.01.2017

v Dôvod zapísania do súpisu

Deň zapísania
do súpisu

SR

Veľké
Veľké Zálužie 2675 142/2
Zálužie

majetok
tretej
osoby
50.000,- eur zabezpečujúci záväzky úpadcu 24.01.2017
podľa § 67 ods. 1 písm. c) ZKR

SR

Veľké
Veľké Zálužie 2675 142/6
Zálužie

majetok
tretej
osoby
10.000,- eur zabezpečujúci záväzky úpadcu 24.01.2017
podľa § 67 ods. 1 písm. c) ZKR

Pre súpisové zložky č. 9 – 10:
Prihláška s por. č.
1
Právny
dôvod
vzniku
/
zriadenia
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 6161034233/8370
zabezpečovacieho práva
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
18.03.2011
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
189
v zozname pohľadávok:
Výška zabezpečenej pohľadávky:
76.051,62 eur
Prihláška s por. č.
1
Právny
dôvod
vzniku
/
zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
28.06.2012
Poradie zabezpečovacieho práva:
druhé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
189
v zozname pohľadávok:
Výška zabezpečenej pohľadávky:
76.051,62 eur
Prihláška s por. č.
2
Právny
dôvod
vzniku
/
zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
28.06.2012
Poradie zabezpečovacieho práva:
druhé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
190
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
657.160,64 eur
Prihláška s por. č.
3
Právny
dôvod
vzniku
/
zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
28.06.2012
Poradie zabezpečovacieho práva:
druhé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
191
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
66.237,37 eur
Prihláška s por. č.
4
Právny
dôvod
vzniku
/
zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
28.06.2012
Poradie zabezpečovacieho práva:
druhé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
192
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
126.140,22 eur

11. Ostatné plochy

12.

Zastavané plochy

586 SR

336 SR

Nitrianske
Hrnčiarovce

Nitrianske
Hrnčiarovce

Nitrianske

Nitrianske

2606 1132/21

2606 1132/118

k nehnuteľnostiam

č.

k nehnuteľnostiam

č.

k nehnuteľnostiam

č.

k nehnuteľnostiam

č.

majetok tretej osoby zabezpečujúci
80.000,záväzky úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. 24.01.2017
eur
c) ZKR

6.000,-

majetok tretej osoby zabezpečujúci
záväzky úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. 24.01.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12.

Zastavané plochy
Nitrianske
336 SR
a nádvoria
Hrnčiarovce

Nitrianske
Hrnčiarovce

2606 1132/118

6.000,eur

13.

Zastavané plochy
Nitrianske
80 SR
a nádvoria
Hrnčiarovce

Nitrianske
Hrnčiarovce

2606 1132/153

5.000,eur

Deň vydania: 27.01.2017

záväzky úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. 24.01.2017
c) ZKR
majetok tretej osoby zabezpečujúci
záväzky úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. 24.01.2017
c) ZKR

Pre súpisové zložky č. 11. – 13.
Prihláška s por. č.
Právny dôvod vzniku / zriadenia zabezpečovacieho práva
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
Poradie zabezpečovacieho práva:
Poradie zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok:
Výška zabezpečenej pohľadávky:

1
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 34959767/8370
14.04.2015
tretie v poradí
189
76.051,62 eur

Prihláška s por. č.
Právny dôvod vzniku / zriadenia zabezpečovacieho práva
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
Poradie zabezpečovacieho práva:
Poradie zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky

2
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 34959767/8370
14.04.2015
tretie v poradí
190
657.160,64 eur

Prihláška s por. č.
Právny dôvod vzniku / zriadenia zabezpečovacieho práva
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
Poradie zabezpečovacieho práva:
Poradie zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok:
Výška zabezpečenej pohľadávky:

3
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 34959767/8370
14.04.2015
tretie v poradí
191
66.237,33 eur

Prihláška s por. č.
Právny dôvod vzniku / zriadenia zabezpečovacieho práva
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
Poradie zabezpečovacieho práva:
Poradie zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky

4
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 34959767/8370
14.04.2015
tretie v poradí
192
126.140,22 eur

Nehnuteľnosti (stavby):
Por.
Popis Štát Obec
č.
14.

sklad SR

Veľké
Zálužie

Katastrálne
územie

Číslo Súpisné
LV
číslo

Veľké Zálužie 2675 1246

Parcelné
číslo

Hodnota
majetku v eur

Dôvod zapísania do súpisu

Deň zapísania
do súpisu

142/2

150.000,-eur

majetok tretej osoby zabezpečujúci
záväzky úpadcu podľa § 67 ods. 1 24.01.2017
písm. c) ZKR

Pre súpisovú zložku č. 14:
Prihláška s por. č.
1
Právny
dôvod
vzniku
/
zriadenia
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 6161034233/8370
zabezpečovacieho práva
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
18.03.2011
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
189
v zozname pohľadávok:
Výška zabezpečenej pohľadávky:
76.051,62 eur
Prihláška s por. č.
1
Právny
dôvod
vzniku
/
zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
28.06.2012
Poradie zabezpečovacieho práva:
druhé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
189
v zozname pohľadávok:

k nehnuteľnostiam

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška s por. č.
2
Právny
dôvod
vzniku
/
zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
28.06.2012
Poradie zabezpečovacieho práva:
druhé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
190
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
657.160,64 eur
Prihláška s por. č.
3
Právny
dôvod
vzniku
/
zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
28.06.2012
Poradie zabezpečovacieho práva:
druhé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
191
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
66.237,37 eur
Prihláška s por. č.
4
Právny
dôvod
vzniku
/
zriadenia Zmluva
o zriadení
záložného
práva
zabezpečovacieho práva
6161034233/6161040107/6161034225/6161034647/8370
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
28.06.2012
Poradie zabezpečovacieho práva:
druhé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
192
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
126.140,22 eur

Nitrianske
Hrnčiarovce
Nitrianske
SR
Hrnčiarovce

15. rodinný dom SR
16.

záhradný
domček

Deň vydania: 27.01.2017

Nitrianske
Hrnčiarovce
Nitrianske
Hrnčiarovce

k nehnuteľnostiam

č.

k nehnuteľnostiam

č.

k nehnuteľnostiam

č.

200.000,- majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzky
24.01.2017
eur
úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. c) ZKR
majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzky
1132/153 5.000,- eur
24.01.2017
úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. c) ZKR

2606 807 1132/118
2606 -

Pre súpisovú zložku č. 15. – 16.:
Prihláška s por. č.
Právny dôvod vzniku / zriadenia zabezpečovacieho práva
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
Poradie zabezpečovacieho práva:
Poradie zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok:
Výška zabezpečenej pohľadávky:

1
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 34959767/8370
14.04.2015
tretie v poradí
189
76.051,62 eur

Prihláška s por. č.
Právny dôvod vzniku / zriadenia zabezpečovacieho práva
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
Poradie zabezpečovacieho práva:
Poradie zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky

2
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 34959767/8370
14.04.2015
tretie v poradí
190
657.160,64 eur

Prihláška s por. č.
Právny dôvod vzniku / zriadenia zabezpečovacieho práva
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
Poradie zabezpečovacieho práva:
Poradie zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok:
Výška zabezpečenej pohľadávky:

3
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 34959767/8370
14.04.2015
tretie v poradí
191
66.237,33 eur

Prihláška s por. č.
Právny dôvod vzniku / zriadenia zabezpečovacieho práva
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
Poradie zabezpečovacieho práva:
Poradie zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky

4
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 34959767/8370
14.04.2015
tretie v poradí
192
126.140,22 eur

V Nitre,dňa 24.01.2017
JUDr. Fadi Fardous, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 27.01.2017

K001967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Lennerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 2626/45, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1980
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/66/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/66/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Gabriela Lennerová, nar. 21.04.1980, bytom Suvorovova 2626/45, 902 01 Pezinok, č. k. 8K/66/2016 v zmysle
ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo
účtu IBAN: SK88 1111 0000 0011 6366 3006.
Kaucia sa skladá vo výške 350,-€ s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 2K/69/2016 – kaucia na popieranie. 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 možno uplatniť ako pohľadávku
proti podstate.

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K001968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Kozák – TEOS-SK v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 632 001
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4K/40/2016 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/40/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popieraniu pohľadávok
JUDr. Marián Novikmec, správca úpadcu Stanislav Kozák, podnikajúci pod obchodným menom Stanislav
Kozák – TEOS SK v konkurze, miesto podnikania: Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov, IČO: 41 632 001, týmto
v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje bankový účet správcu, na ktorý môžu veritelia
skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky veriteľa v uvedenom konkurznom konaní. Číslo bankového
účtu SK27 7500 0000 0040 2409 0635 vedený v Československá obchodná banka, a.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a.

bolo podané na predpísanom tlačive a

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

K001969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Pálinkáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 83/59, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/77/2015 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/77/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu Ladislav Pálinkáš, nar. 25.10.1977, bytom Jesenského 83/59, 943 01
Štúrovo, spisová značka: 32K/77/2015, v zmysle ust. §-u 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam
pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a
zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
V zmysle ust. §-u 96 ods. 3 ZoKR veriteľský výbor (zástupca veriteľov) , dotknutý zabezpečený veriteľ 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.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu v kancelárii správcu.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č.
0903 / 756 866 alebo mailom na adrese: a-k@duran.sk

V Nitre, dňa 24.01.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polťák Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmeľová 16/6, 955 01 Veľké Bedzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2016 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z PRVÉHO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

úpadcu: Marek Polťák
bytom : Chmeľová 16/6, 955 01 Topoľčany, nar.: 13.08.1980

podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení nesk. predpisov (ďalej len „ZoKR“)

Spisová značka súdneho spisu: 31K/30/2016
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2016 S1412

miesto konania zasadnutia/vyhotovenia zápisnice: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
dátum konania/deň vyhotovenia zápisnice: 24.01.2017
začiatok zasadnutia: 09.35 hod.

Prítomní:
1. Za úpadcu: Nikto
2. Správca : JUDr. Andrea Pállová
3. Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Blehová
4. Zástupca veriteľov:
·

Miroslav Lanfer, - Za: JUDr. Roman Nagy, na základe Poverenie zo dňa 15.11.2016

Program zasadnutia:
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1. Otvorenie zasadnutia;
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania;
3. Záver.

·

k bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Na úvod predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky ustanovené v § 38 ods. 1
ZoKR na konanie prvého zasadnutia veriteľského výboru, nakoľko zástupca veriteľov súhlasil s jeho konaním
bezprostredne po skončení prvej schôdze veriteľov.

·

k bodu 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

Správca informoval zástupcu veriteľov o činnostiach uskutočnených v konkurznom konaní od konania
1. Schôdze veriteľov.

·

k bodu 3. Záver

Správca zástupcovi veriteľov poďakoval za účasť a zasadnutie veriteľského výboru o 10.00 hod. ukončil.

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

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

JUDr. Andrea Pállová, správca

Miroslav Lanfer
zástupca

veriteľov

za: Mgr. Roman Nagy, splnomocnený zástupca
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K001971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talise, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Talise, a.s. (predtým VITAL, a.s.), Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO:
36 381 250 v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok zapísal dňa 17.01.2017 pod č. 44 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa Orange
Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35 697 270 v celkovej prihlásenej sume pohľadávky 372,80 EUR a
dňa 24.01.2017 pod č. 45 pohľadávku veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/A,
Bratislava, IČO: 35 815 256 v celkove prihlásenej sume pohľadávky 16.382,38 EUR.

V Žiline dňa 24.01.2017

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K001972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Baková - ABEKO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabinská 1246/3, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 383 280
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/33/2010 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/33/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

VEC: Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Alena Baková- Abeko, Hrabínska 1246/3, 038 52 Sučany,
1/ iná majetková hodnota: zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie od 6/2016 do 11/2016 vo výške 19,80 Eur. Dôvod
zaradenia do súpisu: časť zo mzdy úpadcu v zmysle § 72 ZKR v spojitosti s nariadením vlády SR č. 268/2006
(zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia)

Súpisová hodnota: 19,80 Eur

K001973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ojala Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kriváň 565, 962 04 Kriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 310 226
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/97/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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Okresný súd Banská Bystrica
2K/97/2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Ojala Slovakia, s.r.o., so sídlom Kriváň č. 565, 962 04 Kriváň, IČO:
44 310 226, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese :
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách od 9:00 hod. do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu
je možné podať telefonicky na čísle 0905 883 662, na e-mailovej adrese: jaro.jakubco@gmail.com, ako aj písomne
na adrese kancelárie správcu.
V Banskej Bystrici dňa 23.01.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K001974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ojala Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kriváň 565, 962 04 Kriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 310 226
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/97/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/97/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Ojala Slovakia, s.r.o., so sídlom Kriváň č. 565, 962 04 Kriváň, IČO:
44 310 226, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím
prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený Tatra banka, a.s., číslo účtu (IBAN) : SK78
1100 0000 0026 2009 9856.
Poučenie :
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý
možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate. (§ 32 ods. 7 písm. a), b) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 23.01.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K001975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Kostolníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičová 489, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2016/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Kostolníková
Edita, bytom Sládkovičová 489, 059 35 Batizovce, Slovenská republika, (ďalej len „ Úpadca “), Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 1K/41/2016 zo dňa 02.01.2017 (ďalej len „ Uznesenie“) súd
vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a a správcu ustanovil JUDr. Stanislava Oravca
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29 th May 2000, as the truste of the
debtor: Kostolníková Edita, bytom Sládkovičová 489, 059 35 Batizovce, Slovak republic, (hereinafter the „ Debtor “),
we hereby inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no: 1K/48/2016 dated as of January
02 nd , 2017 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the truste JUDr. Stanislav Oravec,
was appointed.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ ZKR “) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only " the BRA ") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee ́s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
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neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The truste does not have the duty to notify the creditor to amend
or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only
by replacing the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
JUDr. Stanislav Oravec , správca

K001976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ojala Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kriváň 565, 962 04 Kriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 310 226
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/97/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/97/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM NA PRIHLÁSENIE POHĽADÁVOK
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!(et) "Nõude esitamise kutse.
Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
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(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
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 creditors accorging to the Council Regulation /EC/
No. 1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám oznamujeme, že Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica sp. zn. 2K/97/2016 zo dňa 16.01.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Ojala
Slovakia, s.r.o., so sídlom Kriváň č. 565, 962 04 Kriváň, IČO: 44 310 226 (ďalej aj len ako „Úpadca“) a JUDr.
Jaroslav Jakubčo, PhD., so sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, bol ustanovený do
funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR číslo OV 14/2017 zo dňa
20.01.2017. Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 21.01.2017.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, we are obliged to inform
you, that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. No. 2K/97/2016, dated on 16th January 2017
bankruptcy procedure was declared on the assets of following debtor: Ojala Slovakia, s.r.o., registered seat at
Kriváň č. 565, 962 04 Kriváň, Slovak Republic, company identification No.: 44 310 226 and JUDr. Jaroslav Jakubčo,
PhD., office seat at Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, Slovak Republic, was appointed to the function
of bankruptcy administrator. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak
republic No.: OV 14/2017 dated on 20th January 2017. The bankruptcy procedure is considered as declared on 21th
January 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Jaroslav Jakubčo,
so sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika. V jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská
republika, sp. zn. 2K/97/2016.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors of
the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address JUDr. Jaroslav
Jakubčo, Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims in one
original also to the Okresný súd Banská Bystrica (District Court Banská Bystrica), Skuteckého 28, 975 59 Banská
Bystrica, Slovak Republic, to the proc. No. 2K/97/2016.
Prihláška musí byt podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať 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, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byt predložená samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. 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.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankrupt (debtor), about the name, surname and the domicile
or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
lodgment of claim has to be signed. Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured
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lodgment of claim has to be signed. Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security
is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain condition lodge their claims in the same way, with providing description of the condition. Also
creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim in
bankruptcy proceedings in question.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
To the lodgment of 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.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in the euro currency.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy administrator.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion (in
case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment of
claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the basic
period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to exercise
the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become extinct after
the lodgment basic period of time elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
Toto zverejnenie je určené pre zahraničných veriteľov, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the debtor.
V Banskej Bystrici dňa 23.01.2017
In Banská Bystrica on 23th January 2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca Úpadcu (Debtor´s trustee)
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K001977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Kostolníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičová 489, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2016/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNÁMENIE O MOŽNOSTI NAHLIADNUŤ DO SPRÁVCOVSKÉHO SPISU
JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu Kostolníková Edita, bytom Sládkovičová 489, 059 35
Batizovce, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Prešov, Hlavná 19, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 07.00 hod. do 13.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 051/77 16 013, alebo
elektronicky na adrese oravec@advokatpo.sk.
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K001978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jana Petrisková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 114, 831 54 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Kubicová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/68/2016-S272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/68/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Viera Kubicová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Jana Petrisková, nar. 20.05.1968,
bytom Bratislava, Račianska 114, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadnúť do správcovského spisu
v správcovskej kancelárii JUDr. Viery Kubicovej na adrese: Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava v pracovných dňoch
v pondelok od 10.00 hod. do 16.00 hod. a v utorok - piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Tel. kontakt: 0903703592, e -mail:veroku0711@gmail.com

K001979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAUBR-SPORT SK s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pažiť 150, 958 03 Pažiť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 309 672
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbaňová
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Sídlo správcu:
Komenského 673/49, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38K/2/2015 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/2/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE

O DRAŽBE č. 4/2016 - 38K/2/2015

V súlade s ustanovením § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“), s primeraným použitím ustanovení
zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a záväzného pokynu veriteľského výboru, ako správca
oznamujem dražbu majetku úpadcu: LAUBR-SPORT SK s.r.o. v konkurze, IČO: 36 309 672, 958 03 Pažiť 150
(ďalej „úpadca“), patriaceho do oddelenej podstaty č. k: 38K/2/2015. Predmetom dražby je majetok úpadcu
pozostávajúci z nehnuteľnosti, zásob a pohľadávok. Súpis majetku bol zverejnený v OV č. 110/2015 dňa
11.6.2015. Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 411 v k.ú Pažiť, Obec: Pažiť, Okres Partizánske, spoluvlastnícky
podiel 1/1,vedený Okresným úradom Partizánske, katastrálny odbor. Presná špecifikáciu zásob a pohľadávok je
uvedená v súpise majetku oddelenej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV 110/2015 dňa 11.6.2015. Opis
nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku záujemca získa v kancelárií správcu Komenského 673/49, 020 01
Púchov, po vopred telefonicky dohodnutom termíne alebo na t.č. 0905 626670. Dražobník bude dražiť
nehnuteľnosti, zásoby a pohľadávky ako súbor, v stave ako stoja a ležia za nižšie uvedených podmienok.
Podmienky dražby:
I.Navrhovateľa dražby:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca úpadcu LAUBR-SPORT SK s.r.o. v konkurze, IČO: 36 309 672, 958 03
Pažiť 150
II. Označenie dražobníka:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca so sídlom Komenského 673/49, 020 01 Púchov
zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S 1372
III.Miesto, otvorenia dražby: Sídlo správcu: Komenského 673/49, 020 01 Púchov
IV

Dátum a čas otvorenia dražby:

17. 02. 2017 o 10.00 hod

Kolo dražby: Opakovaná dražba
V. Označenie predmetu dražby:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, zásoby a pohľadávky ktoré sa dražia spolu ako súbor vecí a práv. (§3 ods. (1,
) zákona č. 527/2002 Z.z. O dobrovoľných dražbách v platnom znení).
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na liste vlastníctva LV č. 411 nachádzajúce sa v okrese
Partizánske, Obec Pažiť, Katastrálne územie Pažiť, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1,
POZEMKY
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
Parcelné číslo
2/8
2/9
2/10
2/27

Výmera v m2
704
2767
412
364

Druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.
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STAVBY
Súpisné číslo 150, na parcele číslo 2/10 Sklad športových potrieb, na parcele 2/27 prístavba skladu športových
potrieb. Spoluvlastnícky podiel: 1/1.
Stavba je jednopodlažná nepodpivničená, murovaná hala, daná do užívania v roku 2000. Objekt je v udržiavanom
stave, pozostáva z chodby, dvoch kancelárií, sociálnych zariadení, kuchynky a hlavného skladového priestoru.
Objekt je pripojený na verejný vodovod, rozvod elektrickej energie, rozvodnú sieť plynu a odkanalizovanie je do
žumpy. Prístup k nehnuteľnosti je zabezpečený po miestnej asfaltovej komunikácií. Prístavba skladu šport. potrieb
je stavba bez súpisného čísla ktorá bola daná do užívania v roku 2006.
Príslušenstvo nehnuteľností nezapísaných na liste vlastníctva:
spoluvlastnícky podiel 1/1 k: oplotenie predné z lomového kameňa, ostatné oplotenie, vodovodná prípojka,
kanalizačná prípojka, vodomerná šachta, plynovodná prípojka, elektrická prípojka a spevnené plochy. Predmet
dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia
ZÁSOBY
Zásoby sú tvorené tovarom a zariadením kancelárie a skladu. Predmet dražby je zapísaný v súpise oddelenej
podstaty pod por. č. 37-52. Zverejnené v OV 110/2015 dňa 11.6.2015. Zásoby sú uskladnené v nehnuteľnosti
Sklad športových potrieb.
POHĽADÁVKY
Pohľadávky sú zapísané v súpise oddelenej podstaty pod por. č. 8 – 36, zverejnené v OV 110/2015 dňa 11.6.2015
VI. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby NEHNUTEĽNOSTI:
Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle
ustanovenia §93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne
predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv. V zmysle § 30 zákona č. 527/2002
Z.z. dobrovoľných dražbách v platnom znení práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznúcich na predmete
dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva dražbou.
Upozornenie:
Upozorňujú sa všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia
dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
List vlastníctva č.411
Poznámka:
Pod P 1/12 sa poznamenáva Oznámenie o začatí výkonu záložného práva k nehnuteľnostiam - parc. č. 2/8, 2/9,
2/10, 2/27 a stavby - sklad s. č. 150 na parc. č. 2/10 a prístavba skladu na parc. č. 2/27 v prospech ČSOB, a. s.
Bratislava formou dobrovoľnej
dražby - 1/12,
Titul nadobudnutia:
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena V 508/00-25/00,
Listina o určení súp. čísla Z 133/01 - 7/01,
Zápis stavby podľa kolaudačného rozhodnutia č. SocÚ 537/2006/SP-Uo - Z 29/07 - 2/07,
ČASŤ C: ŤARCHY
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Pod V 508/00 vzniká vecné bremeno ,spočívajúce v záväzku a obmedzení vlastníka parc.č.2/8 nezriadiť
naparc.č.2/8 akúkoľvek stavbu a umožniť prevádzkovateľovi inžinierskych sietí vstup na parc.č.2/8 za účelom ich
údržby a opravy-25/00,
Pod V 250/07 vzniká záložné právo zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 012/07/80108 k
nehnuteľnostiam - parc. č. 2/9, 2/27 a stavbe - prístavbe skladu šport. potrieb na parc. č. 2/27 v prospech
Československej obchodní banky, a. s. Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14 /IČO: 00001350/ Československá obchodní banka, a. s. pobočka zahraničnej banky v SR, Bratislava Michalská 18 /IČO: 30 805 066/
- 9/07,
Pod V 667/09 vzniká záložné právo zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 0037/09/80108 k
nehnuteľnostiam - parc. č. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavba - sklad športových potrieb súp. č. 150 na parc. č.2/10 a
prístavba skladu šport. potrieb na parc. č. 2/27 v prospech Československá obchodná banka, a. s. Bratislava
Michalská 18 /IČO: 36 854 140/ - 25/09, 32/09,
Pod Z 1332/12 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 1762/12 na zriadenie exekučného záložného práva
k nehnuteľnostiam – parc. č. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby – sklad športových potrieb s. č. 150 na par. č. 2/10
a prístavba skladu šport.potrieb bez s.č. na parc. č. 2/27 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava
/IČO:30 807 484/ - zaslané súdnym exekútorom JUDr. Ing. Jozef Štorek, Nové Zámky Bezručova 16-28/12
Pod Z 1805/2012 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 1762/2012-oprava v časti pohľadávky, pvz. 49/12,
Pod Z 303/13 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 4292/2012 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného
práva na nehnuteľnosti – par.reg.“C“ č. parc. č. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavba - sklad športových potrieb súp. č. 150
na parc. č.2/10 a prístavba skladu šport. potrieb na parc. č. 2/27 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Ul.
29.augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30807484, zaslal súdny exekútor. JUDr. Ing. Jozef Štorek, Bezručova 16, Nové
Zámky IČO: 31195555,pvz.21/13
Pod Z 761/13 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 522/2013 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného
práva na nehnuteľností - parc.reg.'C' č. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby - sklad šport. potrieb s. č. 150 na parc. č. 2/10 a
prístavba skladu šport. potrieb bez s. č. na parc. č. 2/27 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa
a.s., pobočka Prievidza, Včelárska 1, Prievidza, IČO: 36309672, zaslal súdny exekútor JUDr. Ivona Babušková,
Športová 45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - 31/13,
Pod Z1022/13 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 595/13 na zriadenie exekučného záložného práva k
nehnuteľnostiam - parc.č. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby - sklad šport. potrieb s. č. 150 na parc. č. 2/10 a prístavba
skladu šport. potrieb bez s. č. na parc. č. 2/27 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Bratislava, pobočka
Topolčany IČO: 30 807 484/, zaslané súdnym exekútor. JUDr. Erik Tóth, Nitra, Piaristická 2-46/13
Pod Z1263/13 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 920/13 na zriadenie exekučného záložného práva k
nehnuteľnostiam - par.reg.“C“. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby - sklad šport. potrieb s. č. 150 na parc. č. 2/10 a
prístavba skladu šport. potrieb bez s. č. na parc. č. 2/27 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Bratislava,
pobočka Topolčany, Štefánika 2269/18, Topolčany, IČO: 30 807 484/, zaslané súdnym exekútor. JUDr. Erik Tóth,
Piaristická 2, 949 01Nitra,IČO: 36113271-52/13,
Pod Z1582/13 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 1215/13 na zriadenie exekučného záložného práva k
nehnuteľnostiam - par.reg.“C“. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby - sklad šport. potrieb s. č. 150 na parc. č. 2/10 a
prístavba skladu šport. potrieb bez s. č. na parc. č. 2/27 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Bratislava,
pobočka Topolčany, Štefánika 2269/18, Topolčany, IČO: 30 807 484 - zaslané súdnym exekútor. JUDr. Erik Tóth,
Piaristická 2, 949 01Nitra,IČO: 36113271-64/13,
Pod Z1942/13 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 1570/13 na zriadenie exekučného záložného práva k
nehnuteľnostiam - par.reg.“C“. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby - sklad šport. potrieb s. č. 150 na parc. č. 2/10 a
prístavba skladu šport. potrieb bez s. č. na parc. č. 2/27 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Bratislava,
pobočka Topolčany, Štefánika 2269/18, Topolčany, IČO: 30 807 484 - zaslané súdnym exekútor. JUDr. Erik Tóth,
Piaristická 2, 949 01Nitra,IČO: 36113271-75/13
Pod Z 2134/13 sa zapisuje Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9300503/5/4925782/2013 zo dňa
04.11.2013, vykonateľné 13.11.2013 k nehnuteľnostiam - parc. reg. 'C' č. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby – sklad
športových potrieb s.č. 150 na parc. č. 2/10 a prístavba skladu športových potrieb na parc. č. 2/27 v prospech
oprávneného: Daňový úrad Trenčín, pobočka Partizánske, Makarenkova 213/1, 958 01 Partizánske - 79/13,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pod Z 2148/13 sa zapisuje Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9300503/5/4929913/2013 zo dňa
04.11.2013, vykonateľné 13.11.2013 k nehnuteľnostiam - parc. reg. 'C' č. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby – sklad
športových potrieb s. č. 150 na parc. č. 2/10 a prístavba skladu športových potrieb na parc. č. 2/27 v prospech
oprávneného: Daňový úrad Trenčín, pobočka Partizánske, Makarenkova 213/1, 958 01 Partizánske - 80/13,
Pod Z 113/14 sa zapisuje Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9300503/5/5355882/2013 zo dňa 02.12.2013,
vykonateľné 12.12.2013 k nehnuteľnostiam - parc. reg. 'C' č. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby - sklad športových potrieb
s. č. 150 na parc. č. 2/10 a prístavba skladu športových potrieb na parc. č. 2/27 v prospech oprávneného: Daňový
úrad Trenčín, pobočka Partizánske, Makarenkova 213/1, 958 01 Partizánske, právoplatnosť dňa 28.12.2013 - 8/14,
Pod Z 429/15 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 1219/14 na zriadenie exekučného záložného práva k
nehnuteľnostiam - par.reg.“C“. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby - sklad šport. potrieb s. č. 150 na parc. č. 2/10 a
prístavba skladu šport. potrieb bez s. č. na parc. č. 2/27 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Bratislava,
pobočka Topolčany, M.R.Štefánika 2269/18, Topolčany, IČO: 30 807 484 - zaslané súdnym exekútor. JUDr. Erik
Tóth, Piaristická 2, 949 01Nitra,IČO: 36113271-19/15
Pod Z 513/15 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 1488/2014 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného
práva k nehnuteľnostiam - parc. reg. 'C' č. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby - sklad športových potrieb s.č. 150 na parc.
č. 2/10 a prístavba skladu športových potrieb na parc. č. 2/27 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s. pobočka Prievidza, Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35937874, zaslal súdny exekútor Mgr. Petr
Krušina, Lazaretská 4, 811 08 Bratislava 1 - 23/15,
Iné údaje
GP 36312461-392/2000 - 7/01,
Kvitancia Z 1435/03 - 4/04, GP 34579851-172/2006 - Z 29/07 - 2/07,
Pod Z 757/09 sa poznamenáva zmena poradia záložných práv - 32/09, Vzdanie sa záložného práva Z 1748/10
-01/11
Pod Z 1024/12 sa poznamenáva Notárska zápisnica N 1899/2012 - osvedčenie o neúspešnosti dražby - 26/12,
Zrušenie obmedzenia P 589/2012-pvz.45/12,
Pod Z 1781/12 sa poznamenáva Notárska zápisnica N 3170/2012 - osvedčenie o neúspešnosti dražby - 2/13,
Oznámenie Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske o nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia
č.9300503/5/4925782/2013 a č. 9300503/5/4929913/2013 dňa 20.11.2013 - P 610/13- 83/13,
Oznámenie o upustení od dražby č. 906/2013 - P 624/13 - 87/13,
Pod P-269/14 sa poznamenáva Uznesenie 8Cob/60/2014-95 z 12.5.2014 o zamietnutí predbežného opatrenia 37/14,
Pod Z 170/15 sa poznamenáva Notárska zápisnica N 52/2015 - osvedčenie o neúspešnosti dražby - 16/15,
Zrušenie obmedzenia P 149/15 - 43/15, Zrušenie obmedzenia P 150/15 - 44/15, Zrušenie obmedzenia P 151/15 Poznámky:
Bez zápisu
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby ZÁSOBY:
Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle
ustanovenia §93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne
predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záložné právo bolo zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k súboru hnuteľných vecí č.
0036/09/80108 zo dňa 28. 05.2009, ktoré bolo registrované v Notárskom centrálnom registri záložných práv JUDr.
Alenou Majerčákovou, notárkou, dňa 17.3.2011 por. č. 4555/2011 Zmluva o kontokorentnom úvere č.
0100/07/80108 zo dňa 23.7.2007- Zmluva o revolvingovom úvere č. 0039/09/801108 zo dňa 07.05.2009,
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby POHĽADÁVKY:
Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle
ustanovenia §93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne
predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:
Záložné právo bolo zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 0040/09/80108 zo
dňa 07.05.2009, - Zmluva o kontokorentnom úvere č. 0100/07/80108 zo dňa 23.7.2007 – Zmluva o revolvingovom
úvere č. 0039/09/801108 zo dňa 07.05.2009, ktoré záložné právo bolo registrované v Notárskom centrálnom
registri záložných práv JUDr. Zuzanou Karasovou, Notársky úrad Trenčín, pod č. 10173/2009 zo dňa 7.5.2009,
VII. Zistená cena:
Cena predmetu dražby: Cena nehnuteľností zistená znaleckým posudkom č. 192/2016 zo dňa 11.6.2016,
vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Hamáček Miroslav a to na sumu 293 000,00 Eur (slovom:
dvestodeväťdesiatritisíc), cena nehnuteľností zapísaná v súpise majetku oddelenej podstaty je 295 830,00 Eur.
Cena zásob je 1 380 Eur (slovom jedentisíctristoosemdesiat eur) a pohľadávok je 15 375,78 Eur (slovom
pätnásťtisíctristosedemdesiatpäť eur a 78 eurocentov) tak ako bolo zapísaná v súpise majetku oddelenej podstaty,
zverejnené v OV: 110/2015 zo dňa 11.6.2015.
VIII.Najnižšie podanie: 156 293,00 Eur
(slovom: jednostopäťdesiatšesťtisícdvestodeväťdesiattri eur).
Najnižšie prihodenie: vo výške 2 000,00 Eur
IX. Dražobná zábezpeka
Dražobná zábezpeka sa požaduje.
Výška zábezpeky: 15 500 Eur (slovom: pätnásťtisícpäťsto eur)
Spôsob zloženia zábezpeky: Prevodom resp. vkladom na bankový účet úpadcu, prípadne Bankovou zárukou.
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK56 7500 0000 0040 2146 3838
Poznámka pri vklade na bankový účet: Meno a priezvisko zložiteľa zábezpeky, variabilný symbol: 38K/2/2015
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: výpis z účtu, potvrdený doklad o vklade na účet, potvrdenie
o zriadení bankovej záruky,
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
zábezpeky.

Bezhotovostným prevodom na bankový účet určený zložiteľom

Zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani prostredníctvom platobnej karty ani v hotovosti
Vstupné od verejnosti: 3,30 Eur
X. Účastník dražby
Účastníkom dražby môžu byť len osoby ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle §5 zákona č. 527/2002
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Účastníkom dražby môžu byť len osoby ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle §5 zákona č. 527/2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi:
1. Doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
2. Doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas)
3. Ak ide o právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako jeden
mesiac, z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra)
4. V prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude jasne a výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať
v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe
5. Čestné vyhlásenie účastníka dražby, že nie je osobou, vylúčenou z dražby.
XI. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
V zmysle § 26 ods.3 a 5 zákona o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava do ceny dosiahnutej
vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 Eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 Eur, je
vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ
s navrhovateľom dražby nedohodli inak. V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 Eur, hneď po udelení príklepu. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná
zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením v plnej výške v lehote 15 dni v prospech účtu č. IBAN: SK56 7500 0000 0040 2146 3838, dražobník je
povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.
Príslušnú časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi v lehotách podľa tohto
oznámenia od skončenia dražby prevodom alebo vkladom na bankový účet dražobníka. Cenu dosiahnutú
vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
XII. Podmienky nadobudnutia vlastníctva a odovzdania premetu dražby veriteľovi
Vlastnícke právo k draženej nehnuteľnosti prejde na vydražiteľa udelením príklepu, ak uhradí cenu dosiahnutú
vydražením podľa podmienok uvedených v časti úhrada ceny dosiahnutej vydražením a na účet uvedený v časti
dražobná zábezpeka. Výhrada vlastníctva sa dojednáva, t .j. vlastnícke právo prechádza až zaplatením kúpnej
ceny. Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby o čom sa spíše
zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich môžu
preukázať najneskôr do začiatku dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podľa
podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vydražiteľa
k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi, vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez zbytočných
prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie
okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmet dražby najmä
podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov
viaznucich na predmete dražby.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje
na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník
alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza
z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa
zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím
predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
XIII. Notár osvedčujúci priebeh dražby
JUDr. Emília Rosinová, Štefániková 812, 020 01 Púchov, Slovenská republika.
XIV. Obhliadka predmetu dražby
Obhliadka 1:

06. 02. 2017 o 10,30 hod

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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13. 02. 2017 o 10,30 hod

Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na na tel. čísle 042/
4628352 alebo na e-mail: spravca@factum.sk. Obhliadka sa uskutoční na adrese 958 03 Pažiť 150 (sídlo
spoločnosti LAUBR-SPORT SK, s.r.o. v konkurze).
XV. Poučenie podľa §17 ods. 1 písm. l), § 21 ods. 2 až 6 zákona o dobrovoľných dražbách
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných
dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť
dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu
okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu
alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá
podala na súde žalobu je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkom
súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a
dotknutá osoba. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
XVI. Záver
Oznámenie o dražbe je v súlade s udeleným záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty:
Československá obchodná banka a.s. v zmysle ustanovení § 82 ods. 2 písm. b) zákona číslo 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom
dražby je majetok zapísaný v súpise oddelenej podstaty v konaní vedenom pred Okresným súdom Trenčín, sp. zn.:
38K/2/2015.
V Púchove, 24. 01. 2017
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca úpadcu

K001980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luprich Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica A. Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1976
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Sasinkova 6, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty Ivan Luprich, bytom A. Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza, nar.:
25.12.1976, týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:

1. Pohľadávka z účtu
Popis
veci:
Spoluvlastnícky
Súpisová

Peňažné
hodnota

prostriedky
podiel
majetku

na

bankovom
Úpadcu
(aj
mena):

účte

konkurznej
(zlomok):
1
660,00
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Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena):
1
660,00
Deň
zapísania
majetku
do
súpisu:
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

EUR
28.12.2016

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K001981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SNV SC Tulip s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bagarova 30, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 235 135
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/32/2010/S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/32/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Schválený rozvrh zo všeobecnej podstaty:
Príjmy v konkurznom konaní priradené k majetku zaradeného do všeobecnej podstaty
1. Zložený preddavok konkurzné konania – Okresný súd Žilina, poukázaný na bankový účet úpadcu v mesiaci
apríl 2011 v sume 1.660,00€.
2. Nadmerný odpočet DPH v sume 950,00€ – Daňový úrad Martin poukázaný na bank. účet úpadcu pripísaný
v mesiaci február 2011.
3. Bankové úroky za obdobie 2011-2016 v sume 1,21€.
4. Zaplatená kúpna cena za predaj podniku priradená v prospech všeobecnej podstaty v sume 83.241,00€
vypočítaná ako rozdiel z celej kúpnej ceny 790.000 poníženej o sumu priradenú k oddelenej podstate
706.759.

Suma výťažku zahrnutá do rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov predstavujú sumu 85.852,21€

Výdavky proti podstate priradené k majetku zaradeného do všeobecnej podstaty
1. Odmena správcu po konaní prvej schôdze veriteľov, vypočítanú z výťažku kúpnej ceny za predaj podniku
priradenej v prospech súpisu majetku všeobecnej podstaty tj. zo sumy 83.241,00 eur. Správca pri výpočte
odmeny zohľadnil výdavky priradené k všeobecnej podstate v sume 17.471,47 eur ako aj zníženie odmeny
o 20% v zmysle §16 ods 2. Vyhlášky č.665/2005 Z.z. Odmena po konaní prvej schôdze veriteľov bola
vypočítaná podľa §22 uvedenej vyhlášky z výťažku 65.823,53 eur. Odmena správcu z výťažku zo
všeobecnej podstaty prináleží vo výške 9.440 eur – 20% tj. 7.866 eur bez DPH.Správca je platiteľom DPH,
tj. odmena správcu je vo výške 9.440 eur s DPH.
2. Daň z nehnuteľnosti v prospech Mesta Spišská Nová Ves za roky 2011 – 2016 (rok 2011 v sume 63,93€;
rok 2012 v sume 64,77; rok 2013 64,77€; rok 2014 64,77€; rok 2015 64,77€; rok 2016 64,77€), tj. v celkovej
sume 40,86€.
3. Výdavky za právne zastupovanie v sume 2.640€ (sp. zn. 10Cbi/7/2011; 19Cbi/6/2011; 26Cbi/8/2011 OS
Žilina).
4. Cestovné náhrady správcu vo výške 212,50€
5. Poštovné výdavky v celkovej sume 92,30€
6. Bankové poplatky súvisiace s vedením bežného účtu 65,85€
7. Odmena za sprostredkovanie kupujúceho v sume 3.740 eur (tj. 10,54% zo sumy 35.500) v prospech
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7. Odmena za sprostredkovanie kupujúceho v sume 3.740 eur (tj. 10,54% zo sumy 35.500) v prospech
spoločnosti EsedFin, s.r.o., so sídlom Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 086 404
8. Súdny poplatok v čiastke 166,50€ (0,2% z výťažku v sume 83.241 eur priradenú pre všeobecnú podstatu)
9. Vedenie účtovníctva za rok 2011-2016 v sume 1.700 eur (rok 2011 fa za účtovnú závierku pred vstupom do
konkurzu a otvorenie účtovných výkazov po vyhlásená konkurzu + výkazy DPH, priebežné a riadne účtovné
závierky, mesačné výkazy DPH za obdobie 2011-2016).
10. Pohľadávky veriteľa Daňový úrad Martin postúpené na Slovenskú konsolidačnú, a.s. v celkovej sume
86,80€ sú v zmysle § 100 ZKR vylúčené z uspokojenia.

Celkové výdavky priradené k všeobecnej podstate činia sumu18.098,01€

Rekapitulácia:
Celková suma speňaženia prislúchajúca k všeobecnej podstate

85.852,21€

Celková suma pohľadávok prislúchajúca k všeobecnej podstate

18.098,01€

Výsledná suma
67.754,20€

výťažku

prislúchajúca

pre

nezabezpečených

veriteľov:

Výška pohľadávky nezabezpečeného veriteľa Redema Predevelopment B.V.:
Percento uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov

2.931.761,42€

2,31%

V rámci rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov prináleží veriteľovi Redema Predevelopment, B.V. suma
určená rozvrhom pre nezabezpečených veriteľov vo výške 67.754,20€.

K001982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Fučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 193/9, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
Sídlo správcu:
Werferova 3, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2016 S1473
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Katastrálne
územie

Číslo LV Druh majetku Súp. č. Reg. Parc. č. Výmera v m2Druh pozemkuSpol. podiel

Výmera
podielu
v m2

Súpisová
hodnota
v EUR

Rad

496

pozemok

E

206

858

orná pôda

1/15

57,20

23,10

Rad

496

pozemok

E

208

842

orná pôda

1/15

56,13

22,67

Rad

496

pozemok

E

254

1743

orná pôda

1/15

116,20

46,93

Rad

496

pozemok

E

256

1499

orná pôda

1/15

99,93

40,36

Rad

496

pozemok

E

291

1151

orná pôda

1/15

76,73

30,99
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Rad

496

pozemok

E

293/1

165

orná pôda

1/15

11

4,44

Rad

496

pozemok

E

293/2

976

orná pôda

1/15

65,07

26,28

Rad

496

pozemok

E

335/1

936

orná pôda

1/15

62,4

25,20

Rad

496

pozemok

E

335/2

847

orná pôda

1/15

56,47

22,81

Rad

496

pozemok

E

337/1

934

orná pôda

1/15

62,27

25,15

Rad

496

pozemok

E

337/2

840

orná pôda

1/15

56

22,62

Rad

496

pozemok

E

368

1955

orná pôda

1/15

130,33

52,64

Rad

496

pozemok

E

370

1821

orná pôda

1/15

121,40

49,03

Rad

496

pozemok

E

417/4

609

TTP

1/15

40,60

2,57

Rad

496

pozemok

E

418/5

13769

orná pôda

1/15

917,93

370,75

Rad

496

pozemok

E

436

2064

orná pôda

1/15

137,6

55,58

Rad

496

pozemok

E

438

2090

orná pôda

1/15

139,33

56,28

Rad

496

pozemok

E

479

1246

orná pôda

1/15

83,07

33,55

Rad

496

pozemok

E

480

782

TTP

1/15

52,13

3,31

Rad

496

pozemok

E

526

644

TTP

1/15

42,93

2,72

Rad

496

pozemok

E

527

930

orná pôda

1/15

62

25,04

Rad

496

pozemok

E

528

1778

orná pôda

1/15

118,53

47,87

Rad

496

pozemok

E

529

825

TTP

1/15

55

3,49

Rad

539

pozemok

E

417/15 623

TTP

12,45

0,79

Rad

539

pozemok

E

418/22 23871

Orná pôda

477,42

192,83

Rad

602

pozemok

E

629/10 4324

Orná pôda

86,48

34,93

1/90,
1/450
1/90,
1/450
1/90,
1/450

1/150
1/150
1/150

:

Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo zn. SEAT TOLEDO;
EČ: TV394BE; VIN VSSZZZ1LZWR041948;
farba modrá, stav vozidla: v premávke; rok výroby: 1998; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 600,00 EUR

Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): Číslo účtu SK04 0900 0000 0051 2408 4392,
Názov: Gejza Fučko, Forma vkladu: bežný účet;
Peňažné prostriedky vložené úpadcom: 1 659,70; mena: EUR;
banka (alebo iná inštitúcia): Slovenská sporiteľňa, a.s.;
súpisová hodnota majetku: 1 659,70 EUR
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Košice, 19.01.2017
Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., správca

K001983
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 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurznom konaní sp. zn. 1R/1/2016 vedenom na majetok úpadcu
Zberné suroviny a.s.,so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10576/L
Správca:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265,
zn. správcu S 1436, so sídlom kancelárie v Žilinskom kraji Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spis. značka súdneho spisu: 1R/1/2016
Dátum:

25.01.2017

Program:
1)

Otvorenie zasadnutia

2)

Hlasovanie o víťaznej ponuke predloženej správcom v prvom kole ponukového konania na predaj podniku
úpadcu

3)

Záver

Prítomní:
Správca:

I & R Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.,

Predseda VV Veriteľ EsedFin, s.r.o.
Člen VV

Veriteľ TESLA Liptovský Hrádok a.s.
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Neprítomný:
Člen VV

Veriteľ BILLA s.r.o.

K bodu 1):

Otvorenie zasadnutia

Podľa ustanovenia § 38 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”): „Za uznesenie veriteľského výboru možno
hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely
uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní dvaja jeho členovia.
Veriteľ BILLA s.r.o. sa pre účely hlasovania o víťaznej ponuke v prvom kole ponukového konania na predaj podniku
úpadcu považuje za neprítomného, nakoľko nedoručil Správcovi ani Predsedovi VV svoje hlasovanie.
K bodu 2):
Hlasovanie o víťaznej ponuke predloženej Správcom v prvom kole ponukového konania na
predaj podniku úpadcu
Predseda VV vyzval prítomných členov na hlasovanie o ponuke vyhodnotenej Správcom v prvom kole ponukového
konania na predaj podniku úpadcu ako víťaznej a následne predloženej VV na schválenie. Prvé kolo ponukového
konania na predaj podniku úpadcu bolo vyhlásené ku dňu 23.12.2016, pričom posledným dňom lehoty na
doručovanie ponúk Správcovi bol 02.01.2017. Dňa 24.01.2017 Správca vyhodnotil prvé kolo ponukového konania,
pričom najvyššiu ponuku za podnik úpadcu doručil záujemca Zberné suroviny Žilina a.s. a túto ponuku Správca
vyhodnotil ako víťaznú a následne predložil VV na schválenie.
Predseda VV požiadal prítomných členov VV, aby hlasovali o ponuke záujemcu Zberné suroviny Žilina a.s., ktorá
bola vyhodnotená Správcom v prvom kole ponukového konania na predaj podniku úpadcu Zberné suroviny a.s. ako
víťazná a predložená VV na schválenie.
Prítomní veritelia hlasovali nasledovne:
Hlasovanie:
Za:
·
·

EsedFin, s.r.o.
TESLA Liptovský Hrádok, a.s.

Proti:
·

Nikto

Zdržal sa:
·

Nikto

Po hlasovaní bolo počtom hlasov „Za“: 2, „Proti“: 0 a „Zdržal sa“: 0, prijaté nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor schvaľuje ponuku záujemcu Zberné suroviny Žilina a.s., so sídlom Jegorovova 37, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 50 634 518 vyhodnotenú Správcom v prvom kole ponukového konania na predaj
podniku úpadcu Zberné suroviny a.s. ako víťaznú a ukladá Správcovi, aby uzatvoril s víťazným záujemcom
zmluvu o predaji podniku.“
K bodu 3):

Záver:

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol týmto vyčerpaný
a zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
Po skončení zasadnutia veriteľského výboru predseda veriteľského výboru o priebehu zasadnutia veriteľského
výboru vyhotoví zápisnicu, ktorej odpis následne doručí príslušnému súdu a správcovi. Správca najneskôr
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výboru vyhotoví zápisnicu, ktorej odpis následne doručí príslušnému súdu a správcovi. Správca najneskôr
nasledujúci pracovný deň po doručení zápisnice zabezpečí jej zverejnenie v Obchodnom vestníku.
Zápisnicu vyhotovil:
Za predsedu veriteľského výboru EsedFin, s.r.o.: Ing. Pavol Frolo, konateľ, EsedFin, s.r.o.
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