Obchodný vestník 1/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.01.2017

K000001
Spisová značka: 4K/59/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: DUFONEV R.C. a.s., so sídlom Lidická 2030/20,
Černá 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 začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Sanbal AT s.r.o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 35 947
331.
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 16.12.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K000002
Spisová značka: 2R/4/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ZEPRIS s.r.o., so sídlom
900 41 Rovinka 324, IČO: 35 761 024, správcom ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIÁCIE, k. s.,
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S1436, o návrhu Dušan Behúň, Družobná 65, 821 06 Bratislava, na
vstup do konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľovi: Dušan Behúň, Družobná 65, 821 06 Bratislava, do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa: BANCOO s.r.o., Pečnianska 1, 851 01 Bratislava, IČO: 44 462 867, s prihlásenými
pohľadávkami vedenými v konečnom zozname pod č. 11-13.
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 1/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.01.2017

Okresný súd Bratislava I dňa 23.12.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K000003
Spisová značka: 32K/27/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: RVIMPEX, s.r.o., so sídlom Alžbetina 28, 040 01 Košice - Staré
Mesto, IČO: 44 913 354 proti dlžníkovi: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o., so sídlom Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36
606 286 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o., so sídlom Hlavná 18,
040 01 Košice, IČO: 36 606 286.
II.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8,
040 01 Košice, zn. správcu: S 1731 z a s p r á v c u podstaty.
III.
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 a zároveň v
tejto lehote doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou
pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
IV.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republiky v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach. ( § 19 ods. 2 a § 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).
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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
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 plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
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).
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).
Vydávauplatniť
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
z. o Obchodnom
vestníku
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(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).
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Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. 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).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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).
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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197
ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
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Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
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).
Okresný súd Košice I dňa 27.12.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K000004
Spisová značka: 32R/1/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SATEC SK a.s. „ v reštrukturalizácii“ so sídlom
Novozámocká 102, 949 05 Nitra, IČO: 36 684 961, o návrhu o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného
plánu, takto
rozhodol
I.
P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka : SATEC SK a.s. „ v reštrukturalizácii“ so sídlom
Novozámocká 102, 949 05 Nitra, IČO: 36 684 961, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza veriteľov dňa
13.12.2016 a ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.
II.
K o n č í reštrukturalizáciu dlžníka : SATEC SK a.s. „ v reštrukturalizácii“ so sídlom Novozámocká 102, 949
05 Nitra, IČO: 36 684 961.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23.12.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K000005
Spisová značka: 32K/44/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Zsolt Gál, nar. 28.10.1971, bytom 936 01 Šahy, Nemocničná
833/6, prechodne bytom 935 81 Veľké Turovce 304, právne zastúpený: Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát s.r.o., so
sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, IČO: 47 256 401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Zsolt Gál, nar.
28.10.1971, bytom 936 01 Šahy, Nemocničná 833/6, prechodne bytom 935 81 Veľké Turovce 304, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie na dlžníka Zsolt Gál, nar. 28.10.1971, bytom 936 01 Šahy, Nemocničná 833/6,
prechodne bytom 935 81 Veľké Turovce 304, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do
15 dní od jeho doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v
Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne ( odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha ( odvolací návrh).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23.12.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K000006
Spisová značka: 32K/54/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Juraj Štefanovič, nar. 21.9.1983, bytom Železničná 2329/6D,
941 10 Tvrdošovce, právne zastúpený: Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o., so sídlom Podzámska
32, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 813 401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Juraj Štefanovič, nar.
21.9.1983, bytom Železničná 2329/6D, 941 10 Tvrdošovce, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e JUDr. Ladislava Baráta, sídlo kancelárie správcu Školská 3, 949 01 Nitra za
predbežného správcu dlžníkovi Juraj Štefanovič, nar. 21.9.1983, bytom Železničná 2329/6D, 941 10 Tvrdošovce.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23.12.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K000007
Spisová značka: 32K/55/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Pavol Hrnčiar, nar. 29.3.1990, bytom Krtovce 77, 956 03
Krtovce, adresa na doručovanie: Hurbanova 6, 903 01 Senec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Pavol
Hrnčiar, nar. 29.3.1990, bytom Krtovce 77, 956 03 Krtovce, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Pavol Hrnčiar, nar. 29.3.1990, bytom Krtovce 77, 956 03 Krtovce.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23.12.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K000008
Spisová značka: 32K/53/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Peter Sokol, nar. 1.3.1984, bytom Velčice 280, 951 71
Velčice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Peter Sokol, nar. 1.3.1984, bytom Velčice 280, 951 71 Velčice,
takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e Podunajskú konkurznú k.s., sídlo kancelárie správcu 1.mája 6, 943 60 Nána za
predbežného správcu dlžníkovi Peter Sokol, nar. 1.3.1984, bytom Velčice 280, 951 71 Velčice.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
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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predbežného správcu dlžníkovi Peter Sokol, nar. 1.3.1984, bytom Velčice 280, 951 71 Velčice.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23.12.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K000009
Spisová značka: 2K/83/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: : WEST INVEST, s.r.o., so sídlom
Duklianska 14, Bardejov 085 01, IČO: 36 176 192, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom
kancelárie Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom kancelárie Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov z funkcie správcu
úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 23.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000010
Spisová značka: 2K/33/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Sabol, nar. 7.7.1951,
bytom Vodárenská 5990/9, 080 01 Prešov, správcom ktorého je JUDr. Tomáš Vorobeľ, so sídlom kancelárie Lipová
1, 066 01 Humenné, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Tomášovi Vorobeľovi, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, 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 23.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000011
Spisová značka: 2K/86/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Kamil Plučinský, nar.
14.10.1970, bytom Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák ml., so
sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Jozefovi Jaroščákovi ml., so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 23.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000012
Spisová značka: 2K/31/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MEDSON s.r.o., so
sídlom Duchnovičova 474, Medzilaborce 068 01, IČO: 36 462 667, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so
sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného
správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Lenke Jamnickej, so sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov za výkon funkcie
predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu výdavkov vo výške 579,98 eura, ktoré mu
budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 13.7.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 80/2016
(29/07-16).
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Lenky
Jamnickej, so sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov nevyčerpanú časť preddavku vo výške 415,84 eura
zloženého dňa 13.7.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 80/2016
(29/07-16).
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).
Okresný súd Prešov dňa 23.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000013
Spisová značka: 4K/14/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TarCo builders, s.r.o., so sídlom Strážnická
5, 080 06 Prešov, IČO: 36 508 314, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Priznáva RK Správca, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov za výkon funkcie predbežného
správcu paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu výdavkov vo výške 325,97 eura, ktoré mu budú po
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 8.12.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 167/2015
(21/12-15),
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 669,85 eura zloženého navrhovateľom dňa 8.12.2015
na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 167/2015 (21/12-15).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
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Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 23.12.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K000014
Spisová značka: 2NcKR/3/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Blažena Kalabová, nar. 27.4.1955, bytom Ul. Fraňa
Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad, zast. JUDr. Marta Dachová, advokátka so sídlom kancelárie Nám. Sv. Egídia 95, 058
01 Poprad, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníka: Ing. Blažena Kalabová, nar. 27.4.1955, bytom Ul. Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01
Poprad.
Ustanovuje: Ing. Emil Čerevka, so sídlom kancelárie Štefánikova 17, 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,
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
3.000,- 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 23.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000015
Spisová značka: 3NcKR/3/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Gurka, nar. 25.12.1958, bytom 064 01 Chmeľnica
41, 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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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Gurka, nar. 25.12.1958, bytom 064 01 Chmeľnica
41, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníka: Štefan Gurka, nar. 25.12.1958, bytom 064 01 Chmeľnica 41.
Ustanovuje: JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova 89, 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,
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 23.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000016
Spisová značka: 2NcKR/16/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Samuel Čičmanec, nar. 31.1.1984, bytom Jurkovičova
419, 059 35 Batizovce, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníka: Ing. Samuel Čičmanec, nar. 31.1.1984, bytom Jurkovičova 419, 059 35 Batizovce.
Ustanovuje: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364 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,
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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 23.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000017
Spisová značka: 2NcKR/2/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Bc. Jozef Matia, nar. 21.9.1983, bytom Južná 1508/7,
060 01 Kežmarok, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníka: Mgr. Bc. Jozef Matia, nar. 21.9.1983, bytom Južná 1508/7, 060 01 Kežmarok.
Ustanovuje: JUDr. Mária Ledinská, so sídlom kancelárie Kukorelliho 58, 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,
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:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 23.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000018
Spisová značka: 2NcKR/2/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrea Skočenová, nar. 6.11.1977, bytom Tehelná
314/18, Vranov nad Topľou - Čemerné, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníka: Andrea Skočenová, nar. 6.11.1977, bytom Tehelná 314/18, Vranov nad Topľou Čemerné.
Ustanovuje: JUDr. Stelu Wildeovú, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 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,
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
1.800,- 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 23.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000019
Spisová značka: 1R/1/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zberné suroviny a.s., so sídlom
Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986, správcom ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pozastavuje účinky uznesenia veriteľského výboru prijatého na zasadnutí veriteľského výboru zo dňa 16.12.2016 v
znení:
„Veriteľský výbor v zložení EsedFin, s.r.o. a TESLA Liptovský Hrádok, a.s. ukladá správcovi záväzný pokyn na
speňaženie časti podniku úpadcu Zberné suroviny, a. s. v znení, ako bol predložený správcom návrh záväzného
pokynu, ktorý bol prílohou žiadosti zo dňa 15.12.2016, sp. zn. 1R/1/2016 S 1436.“.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 29.12.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NEEL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Werferova 3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 863 718
Obchodné meno správcu:
BS Správcovská k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/8/2016 S1761
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/8/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

BS Správcovská k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: NEEL s.r.o., so sídlom Werferova 3, 040 11 Košice –
mestská časť Juh, IČO: 36 863 718, v zmysle ustanovenia § 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 ako „ZKR“)
zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 13.02.2017 o 11:00 hod. v priestoroch – veľká zasadačka
RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva), Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica.

Predmetom schôdze veriteľov bude:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Správa o činnosti správcu konkurznej podstaty a stave konkurzného konania.
Voľba členov veriteľského výboru.
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ustanovenia § 36 ZKR.
Rôzne, záver.

Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 10:15 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 notársky overeným plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie.

V Trebišove dňa 28.12.2016
BS Správcovská k.s., správca

K000021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Krátka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za traťou 606/2, 013 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K 22/2016 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
Anna Krátka
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Andrea Buricová,
správca úpadcu Anna Krátka, nar. 07.01.1977, bytom Za traťou 606/2, 013 04 Liptovský Mikuláš, týmto oznamujem
všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn. 3K 22/2016, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č.
8/2005 Z.z. a ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. je možné nahliadať do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, počas pracovných dní v úradných
hodinách od 08:00 hod. do 14:45 hod. Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného
konania a ich zástupcovia na základe výpisu z obch. registra, platného OP, resp. plnej moci. V prípade záujmu o
nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné dohodnúť si termín vopred buď písomne na uvedenej adrese,
elektronickou poštou na andrea.buricova@gmail.com alebo telefonicky na +421 911 881 884.
Mgr. Andrea Buricová
správca
V Dolnom Kubíne dňa 27.12.2016

K000022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Krátka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za traťou 606/2, 013 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K 22/2016 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K 22/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 z
29.mája 2000
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: Anna Krátka, nar.
07.01.1977, Za traťou 606/2, 013 04 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, oznamujeme, že bol na majetok
úpadcu Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn. 3K 22/2016 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 233/2016
dňa 06.12.2016 vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za správcu podstaty úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of
bankrupt: Anna Krátka, 07.01.1977, Za traťou 606/2, 013 04 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, our duty is to
inform you, that District Court Žilina, No. 3K 22/2016 promulgated in the Commercial bulletin No. 233/2016 from
06.12.2016 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed myself as the legal guardian of the
bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).

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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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period with in 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove thestatedfacts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
where by the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
Mgr. Andrea Buricová
správca
V Dolnom Kubíne dňa 27.12.2016

K000023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Krátka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za traťou 606/2, 013 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K 22/2016 s1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K 22/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam čísla účtu pre účely zloženia kaucie
Mgr. Andrea Buricová, správca úpadcu Anna Krátka, nar. 07.01.1977, bytom Za traťou 606/2, 013 04 Liptovský
Mikuláš, týmto oznamujem účastníkom konania číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v zmysle ustanovenia §
32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, za popretie pohľadávky
veriteľov. Číslo účtu pre vyššie uvedený účel je: SK33 0200 0000 0037 6503 1558. Účet je vedený vo VÚB banke,
a.s..

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Andrea Buricová
správca
V Dolnom Kubíne dňa 27.12.2016

K000024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Krátka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za traťou 606/2, 013 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K 22/2016 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K 22/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty
Deň

PČ Súpisová položka
Motorové vozidlo
Typ súp. položky majetku
Popis:

1

2

Dôvod zápisu:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota majetku:
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3. osoby:
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia
Dátum sporného zápisu:
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
Stav opotrebovateľnosti:
Výrobné číslo:
Rok výroby:
Počet:
Motorové vozidlo
Typ súp. položky majetku
Popis:

Dôvod zápisu:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota majetku:
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3. osoby:
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia
Dátum sporného zápisu:
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
Stav opotrebovateľnosti:
Výrobné číslo:
Rok výroby:

zápisu
hnuteľná vec
Osobný automobil - CITROEN C4 Grand Picasso 1,6 HDi
farba: šedá metalíza
ŠPZ: BN 373 BU (pri kúpe)
TP: TA447059
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
1/1
5 700,00 €
x
x
x
x
x
x
x
neznáme
používané, opotrebované
VIN: VF7UA9HZC45022455
x
x

27.12.2016

hnuteľná vec
Osobný automobil - VOLKSWAGEN Golf Variant 2,0 TDI
farba: čierna
TP: TA296373
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
1/1
10 000 E
x
x
x
x
x
x
x
neznáme
používané, opotrebované
VIN: WVWZZZ1KZ9M314084
x

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Počet:
Motorové vozidlo
Typ súp. položky majetku
Popis:

3

4

5

Dôvod zápisu:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota majetku:
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3. osoby:
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia
Dátum sporného zápisu:
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
Stav opotrebovateľnosti:
Výrobné číslo:
Rok výroby:
Počet:
Motorové vozidlo
Typ súp. položky majetku
Popis:
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x
hnuteľná vec
Osobný automobil - VOLKSWAGEN Passat 2,0
farba: šedá metalíza
ŠPZ: ZC 558 BB (pri kúpe)
TP: TA365079
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
1/1
10 000,00 €
x
x
x
x
x
x
x
neznáme
používané, opotrebované
VIN: WVWZZZ3CZ9P070945
x
x

27.12.2016

hnuteľná vec
Osobný automobil - Seat Diesel 2,0 TDI CR DPF Style

Dôvod zápisu:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota majetku:
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3. osoby:
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia
Dátum sporného zápisu:
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
Stav opotrebovateľnosti:
Výrobné číslo:
Rok výroby:
Počet:
Motorové vozidlo
Typ súp. položky majetku
Popis:

majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
1/1
10 500,00 €
x
x
x
x
x
x
x
neznáme
používané, opotrebované
VIN: VSSZZZ3RZAR016986
x
x

Dôvod zápisu:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota majetku:
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3. osoby:
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia
Dátum sporného zápisu:
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
Stav opotrebovateľnosti:
Výrobné číslo:
Rok výroby:
Počet:

majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
1/1
8 000,00 €
x
x
x
x
x
x
x
neznáme
používané, opotrebované
VIN: VSSZZZ5PZ8R046241
x
x

27.12.2016

hnuteľná vec
Osobný automobil - Seat Altea Diesel 1,9 TDI Stylance

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6

7

Finančná hotovosť
Typ súp. položky majetku
Popis:
Dôvod zápisu:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota majetku:
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3. osoby:
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia
Dátum sporného zápisu:
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
Stav opotrebovateľnosti:
Výrobné číslo:
Rok výroby:
Počet:
Finančná hotovosť
Typ súp. položky majetku
Popis:
Dôvod zápisu:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota majetku:
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3. osoby:
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia
Dátum sporného zápisu:
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
Stav opotrebovateľnosti:
Výrobné číslo:
Rok výroby:
Počet:
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hnuteľná vec
finančná hotovosť
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
1/1
14,47 €
x
x
x
x
x
x
x
Za traťou 606/2, 013 04 Liptovský Mikuláš
x
x
x
x
hnuteľná vec
finančná hotovosť
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
1/1
1 686,12 €
x
x
x
x
x
x
x
Za traťou 606/2, 013 04 Liptovský Mikuláš
x
x
x
x

27.12.2016

27.12.2016

K000025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Krátka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za traťou 606/2, 013 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K 22/2016 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K 22/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

1. schôdza veriteľov
Mgr. Andrea Buricová správca konkurznej podstaty úpadcu Anna Krátka, nar. 07.01.2016, bytom: Za traťou 606/2,
013 04 Liptovský Mikuláš, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 09.03.2017 o 09:00 hod. v
priestoroch sídla kancelárie správcu, v zasadacej miestnosti, na Hviezdoslavovom nám. 27 v Dolnom Kubíne.
Program:
1. Prezentácia - 08:45 hod - 09:00 hod
2. Otvorenie schôdze - 09:00 hod
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4.
5.
6.
7.
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Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR
Rôzne
Záver

Zúčastnení zástupcovia veriteľov sa pri prezentácii preukážu písomnou plnou mocou veriteľa, resp. písomným
poverením veriteľa na zastupovanie v tomto konaní a dokladom totožnosti.
Mgr. Andrea Buricová
správca
V Dolnom Kubíne dňa 27.12.2016

K000026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Šimášek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radôstka 239, 023 04 Radôstka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3NcKr/5/2013 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3NcKr/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo veci povoleného oddĺženia dlžníka Milan Šimášek., nar. 21.05.1957, bytom 023 04 Radôstka 239, po skončení
1. roka skúšobného obdobia, správkyňa oznamuje sumu určenú na pomerné uspokojenie podľa konečného rozvrhu
výťažku medzi veriteľov nasledovne:
Rozvrh peňažných prostriedkov pre nezabezpečených veriteľov po skončení 1. roka skúšobného obdobia
Dlžník:

Milan Šimášek, nar. 21.05.1957, bytom 023 04 Radôstka 239

Sp. zn. súdneho spisu:

3NcKr/5/2013

Sp. zn. správcovského spisu:

3NcKr/5/2013 S1446

Suma odovzdaná dlžníčkou na konci v 1. roka skúšobného
1 440,00 EUR
obdobia:
Odmena správcu:

331,94 EUR

Suma určená na uspokojenie veriteľov po skončení 1. roka
1 108,06 EUR
skúšobného obdobia:
Suma k rozvrhu celkom v EUR:

1 108,06 EUR

Veriteľ - Označenie pohľadávky
Uspokojená
rozvrhom
v
Zistená suma v EUR %
Rozvrh po skončení 1. roka
v zozname pohľadávok
konkurze
zo
všeobecnej
všeobecná podstata
uspokojenia skúšobného obdobia v EUR
podstaty

1, SR - Krajský súd Bratislava

826,09

2, JUDr. Mgr. Vladimír Zachar
10,14
PhD.
3, Sociálna poisťovňa - Slovenská
8 266,11
konsolidačná, a.s.
4,
VZP
Slovenská
2 741,33
konsolidačná, a.s.

40,67

1,28%

14,20

0,67

0,02%

0,23

407,96

12,85%

142,40

135,27

4,26%

47,22

5, Slovenská konsolidačná, a.s.

16 864,69

832,38

26,22%

290,55

6, Profidebt Slovakia, s.r.o.

6 851,13

338,12

10,65%

118,02

7, ČSOB Leasing, a.s.

7 889,07

389,54

12,27%

135,97

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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20 862,08

1 029,83

32,44%

359,47

64 310,64

3 174,44

100,00%

1 108,06

V Žiline, dňa 22.12.2016
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová

K000027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SOIC, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 369 276
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/18/2009/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/18/2009
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v Čadci na ul. Slobody č.
43, v pracovných dňoch takto: v pondelok až piatok od 7.00h do 11.00h a od 12.00h do 15.00.h Žiadosť o zapísanie
do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne, a to na adresu kancelárie správcu :
ul. Slobody 43 , 022 01 Čadca, alebo na e-mailovú adresu správcu: simulaki@centrum.sk. V žiadosti je nutné
uviesť žiadateľa pre spätný kontakt.
V Čadci dňa 28.12.2016
Imrich Šimulák, správca

K000028
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 0,73 €

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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Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 16,75 €

V Nitre, dňa 27.12.2016

JUDr. Andrea Pállová, správca

K000029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ružena Agrikolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 3860/10, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2015/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v Čadci na ul. Slobody č.
43, v pracovných dňoch takto: v pondelok až piatok od 7.00h do 11.00h a od 12.00h do 15.00.h Žiadosť o zapísanie
do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne, a to na adresu kancelárie správcu :
ul. Slobody 43 , 022 01 Čadca, alebo na e-mailovú adresu správcu: simulaki@centrum.sk. V žiadosti je nutné
uviesť žiadateľa pre spätný kontakt.
V Čadci dňa 28.12.2016
Imrich Šimulák, správca

K000030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Štecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 8388/15, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2015/s1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v Čadci na ul. Slobody č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v Čadci na ul. Slobody č.
43, v pracovných dňoch takto: v pondelok až piatok od 7.00h do 11.00h a od 12.00h do 15.00.h Žiadosť o zapísanie
do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne, a to na adresu kancelárie správcu :
ul. Slobody 43 , 022 01 Čadca, alebo na e-mailovú adresu správcu: simulaki@centrum.sk. V žiadosti je nutné
uviesť žiadateľa pre spätný kontakt.
V Čadci dňa 28.12.2016
Imrich Šimulák, správca

K000031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Klimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jamník 82, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v Čadci na ul. Slobody č.
43, v pracovných dňoch takto: v pondelok až piatok od 7.00h do 11.00h a od 12.00h do 15.00.h Žiadosť o zapísanie
do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne, a to na adresu kancelárie správcu :
ul. Slobody 43 , 022 01 Čadca, alebo na e-mailovú adresu správcu: simulaki@centrum.sk. V žiadosti je nutné
uviesť žiadateľa pre spätný kontakt.
V Čadci dňa 28.12.2016
Imrich Šimulák, správca

K000032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Štrbáň - AVANT PLUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hattalova 34/40, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2014/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v Čadci na ul. Slobody č.
43, v pracovných dňoch takto: v pondelok až piatok od 7.00h do 11.00h a od 12.00h do 15.00.h Žiadosť o zapísanie
do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne, a to na adresu kancelárie správcu :
ul. Slobody 43 , 022 01 Čadca, alebo na e-mailovú adresu správcu: simulaki@centrum.sk. V žiadosti je nutné
uviesť žiadateľa pre spätný kontakt.
V Čadci dňa 28.12.2016
Imrich Šimulák, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Krúpa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásna Hôrka 224, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/3/2015/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/3/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v Čadci na ul. Slobody č.
43, v pracovných dňoch takto: v pondelok až piatok od 7.00h do 11.00h a od 12.00h do 15.00.h Žiadosť o zapísanie
do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne, a to na adresu kancelárie správcu :
ul. Slobody 43 , 022 01 Čadca, alebo na e-mailovú adresu správcu: simulaki@centrum.sk. V žiadosti je nutné
uviesť žiadateľa pre spätný kontakt.
V Čadci dňa 28.12.2016
Imrich Šimulák, správca

K000034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Lukačiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Hattalu 2053/30, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/16/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v Čadci na ul. Slobody č.
43, v pracovných dňoch takto: v pondelok až piatok od 7.00h do 11.00h a od 12.00h do 15.00.h Žiadosť o zapísanie
do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne, a to na adresu kancelárie správcu :
ul. Slobody 43 , 022 01 Čadca, alebo na e-mailovú adresu správcu: simulaki@centrum.sk. V žiadosti je nutné
uviesť žiadateľa pre spätný kontakt.
V Čadci dňa 28.12.2016
Imrich Šimulák, správca

K000035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. František Wild
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 35/1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2013/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2013

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v Čadci na ul. Slobody č.
43, v pracovných dňoch takto: v pondelok až piatok od 7.00h do 11.00h a od 12.00h do 15.00.h Žiadosť o zapísanie
do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne, a to na adresu kancelárie správcu :
ul. Slobody 43 , 022 01 Čadca, alebo na e-mailovú adresu správcu: simulaki@centrum.sk. V žiadosti je nutné
uviesť žiadateľa pre spätný kontakt.
V Čadci dňa 28.12.2016
Imrich Šimulák, správca

K000036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václavů, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhora 26, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 876 735
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/2015/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/12/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v Čadci na ul. Slobody č.
43, v pracovných dňoch takto: v pondelok až piatok od 7.00h do 11.00h a od 12.00h do 15.00.h Žiadosť o zapísanie
do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne, a to na adresu kancelárie správcu :
ul. Slobody 43 , 022 01 Čadca, alebo na e-mailovú adresu správcu: simulaki@centrum.sk. V žiadosti je nutné
uviesť žiadateľa pre spätný kontakt.
V Čadci dňa 28.12.2016
Imrich Šimulák, správca

K000037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Čupil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1976
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/41/2016/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/41/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

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

Číslo súpisovej Deň zápisu majetku Dôvod
zapísania
Popis
zložky
do súpisu
majetku do súpisu

Súpisová hodnota v €

1.

27.12.2016

Hotovosť Úpadcu zložená do pokladne
ust. § 67 ods. 1 písm. a)
Okresného súdu Prešov
1700,00
ZKR

2.

27.12.2016

ust. § 67 ods. 1 písm. b)
Zrážky zo mzdy
ZKR

maximálna výška v súlade s ust.
§ 72 ods. 2 ZKR

V Prešove, dňa 28.12.2016

JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

K000038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Pecko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodská cesta 14, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1971
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/10/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/10/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – nákladného prívesu
zn. AGADOS HANDY 7 500 – dňom 02.01.2017
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Tibor Pecko vyhlasuje dňom 02.01.2017 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu druhé
kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
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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nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
č. OV 244/2015 pod značkou záznamu K027591 dňa 14.01.2016 pod súpisovou položkou majetku por. č. 1.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu:
i.

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

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 6K/10/2015, zo dňa 23.11.2016, súd ako príslušný orgán uložil správcovi
záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia (ďalej len „Pokyn“).
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve,
pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.autobazar.eu inzerciu
s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.
Každú ponuku zo strany záujemcu v reakcii na inzerciu správca zapíše do ponukového konania, o čom správca
záujemcu poučí.
Každú ponuku v reakcii na zverejnenie ponukového konania v Obchodnom vestníku SR správca zapíše do ponúk
v rámci ponukového konania, o čom správca záujemcu poučí.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.
Ponuka záujemcu musí obsahovať návrh kúpnej ceny a označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje, t.j.
Predmet speňaženia. Lehota na podávanie ponúk je desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR, t.j. ponuka musí byť doručená najneskôr do dňa 12.01.2017 do 16:00 hod.
Správca ako vyhlasovateľ ponukového konania oboznamuje záujemcov, že Predmet speňaženia sa predáva v stave
v akom stojí a leží a víťazný záujemca o jeho kúpu Predmet speňaženia po uzavretí kúpnej zmluvy preberá v tomto
stave na vlastné prepravné náklady.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa Pokynu alebo bude do kancelárie správcu doručená
oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Kúpna cena:
Pre druhé kolo ponukového konania sa vyžaduje predloženie kúpnej ceny záujemcom vo výške predstavujúcej
minimálne 80 % súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia, t.j. predloženie kúpnej ceny minimálne vo výške 240,- Eur
(slovom: dvestoštyridsať eur).
Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného ponukového konania, vrátane predpokladu splnenia
podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre dané kolo vyhláseného ponukového konania na speňaženie
Predmetu speňaženia (v rámci druhého kola je záujemca povinný predložiť ponuku minimálne vo výške 240,- Eur)
správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia a túto vyhodnotí ako víťaznú.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do piatich (5) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam, ktorý bezodkladne predloží súdu ako príslušnému orgánu.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia
za predpokladu splnenia minimálnej výšky kúpnej ceny stanovenej pre dané kolo ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote určenej
správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne
písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty. Kúpna cena za Predmet speňaženia je splatná pri
podpise zmluvy. Víťazný záujemca je povinný poukázať sumu zodpovedajúcu kúpnej cene v prospech bankového
účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu na číslo účtu v tvare IBAN: SK72 1100 0000 0029 3806 5285, vedeného v
Tatra banka, a.s.
V prípade, ak víťazný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu, osloví správca ďalšieho záujemcu, ktorý predložil
v poradí druhú najvyššiu ponuku.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. na tel. č.: +421 908
989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom
ponuka musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia
ponukového konania, t. j. do dňa 12.01.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – Tibor Pecko – PREDAJ NÁKLADNÉHO PRÍVESU“. Na
ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

K000039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Okresné výstavbové bytové družstvo so sídlom v
Žiari nad Hronom
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrásteka 23, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 176 737
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
Komenského 18, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/44/2015S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/44/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie :
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová , konkurzný a reštrukturalizačný správca oznamuje , že vo veci vyhláseného
konkurzu na majetok úpadcu Okresné výstavbové bytové družstvo so sídlom v Žiari nad Hronom " v konkurze" , so
sídlom Chrásteka 23, 965 01 Žiar nad Hronom , IČO: 00 176 737, sp.zn: 2K/44/2015 , sa mala konať dňa
28.12.2016 dobrovoľná dražba na Notárskom úrade JUDr. Alžbety Kondrlíkovej vo Veľkom Krtíši na majetok
patriaci do všeobecnej podstaty úpadcu v zmysle oznámenia o dražbe zo dňa 25.11.2016.
Od uvedenej dobrovoľnej dražby na majetok úpadcu upúšťam zo zdravotných dôvodov konkurzného správcu .
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Od uvedenej dobrovoľnej dražby na majetok úpadcu upúšťam zo zdravotných dôvodov konkurzného správcu .
Nový termín dražby bude oznámený v zmysle zákonných ustanovení .
V Lučenci , dňa 28.12.2016
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová , správca

K000040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Greschner ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubľanská 9, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1981
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2016 / S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania - 2. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu Michal Greschner,
nar. 7.6.1981, Ľubľanská 9, 010 08 Žilina, v súlade s vydaným záväzným pokynom príslušného veriteľského
orgánu, ponúka v rámci verejného ponukového konania na predaj hnuteľný majetok úpadcu za kúpnu cenu vo
výške minimálne 70% súpisovej hodnoty:

HNUTEĽNÝ MAJETOK
por.č.

popis

stav

súp. hodnota

1.

Osobné motorové vozidlo - FORD FOCUS COMBI 1,8 Tdi

ZA 903 DZ, rok. Výroby: 2000

1 500,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke s označením
„PONUKA- GRESCHNER - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
tak, aby bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 od zverejnenia tohto inzerátu.

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

LICITOR recovery, k.s., správca

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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K000041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urbareal s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojičné námestie 5-9, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 501 641
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 5. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – súboru pohľadávok dňom 02.01.2017
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Urbareal s.r.o. vyhlasuje dňom 06.12.2016 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
piate kolo ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 77/2015 pod značkou záznamu
K008959 dňa 23.04.2015 ako súpisové položky majetku s názvom Peňažná pohľadávka, tretí a štvrtý samostatný
odsek.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor pohľadávok Úpadcu:
i.
ii.

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

(ďalej spolu majetok pod uvedený pod písm. (i) a písm. (ii) ako „Predmet speňaženia“).
Listom zo dňa 11.05.2016 a v doplnenom znení dňa 02.11.2016 veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil
správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na č. +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 500,- Eur na
ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr
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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ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 12.01.2017.
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť
zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň
vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená veriteľským výborom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
niektorej z pohľadávok tvoriacich Predmet speňaženia, uspokojené pohľadávky už nebudú predmetom postúpenia,
pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým
termínom uzatvorenia zmluvy. Víťazný záujemca môže z uvedeného dôvodu odmietnuť uzatvorenie zmluvy.
Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť príslušnému orgánu na
schválenie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená
najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK90 1100 0000 0029 4300
8760, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca predloží veriteľskému výboru na
schválenie do troch (3) pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Veriteľský výbor schváli alebo
neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do pätnástich (15)
kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete
márne uplynie, má sa za to, že veriteľský výbor predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli veriteľský výbor, správca vyzve na
uzatvorenie zmluvy pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to
v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového
konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo v lehote
stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo
ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
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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Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do dňa 12.01.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – URBAREAL s.r.o. – PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK“. Na ponuku, ktorá nebude
spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

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

K000042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urbareal s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 501 641
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – súboru pohľadávok dňom 02.01.2017
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Urbareal s.r.o. vyhlasuje dňom 02.01.2017 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
druhé kolo ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 77/2015 pod značkou záznamu
K008959 dňa 23.04.2015 ako súpisová položka majetku s názvom Peňažná pohľadávka, druhý samostatný odsek;
v doplnenom znení zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 86/2016 pod značkou záznamu K010418 dňa
05.05.2016 pod súpisovou položkou majetku s názvom Peňažná pohľadávka a v ďalšom doplnenom znení
zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 202/2016 pod značkou záznamu K024050 dňa 20.10.2016 pod
súpisovými položkami majetku s názvom Peňažná pohľadávka, prvý až šiesty samostatný odsek.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor pohľadávok Úpadcu:
1. Peňažná pohľadávka - Pohľadávka vo výške 117.600,- Eur za neuhradenú FA č. 1022012, vystavenú dňa
17.12.2012 a splatnú dňa 28.12.2012 voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, Miguel Invest, s.r.o., so sídlom Nový
Tekov č. 231, 935 33 Nový Tekov, IČO: 46 747 061;
2. Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 14.129,12 Eur voči dlžníkovi: Mária Pirková; bytom Východná
2807/10, 934 01 Levice (ďalej len „Dlžník I“); právny dôvod vzniku: pohľadávka voči Dlžníkovi I vznikla titulom
bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších právnych predpisov v dôsledku čiastočnej úhrady faktúry č. 1012012, VS 1012012, vystavenej dňa
01.12.2012 na sumu v celkovej výške 17.129,12 Eur (vrátane DPH) a splatnej dňa 31.12.2012, vo výške 14.129,12
Eur, dlžníkom úpadcu, spoločnosťou RVZ Group s.r.o., so sídlom L. Svobodu 4050/5, 058 01 Poprad, IČO:
46 613 633 (spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia, právny nástupca spoločnosť i-firma P16 s.r.o.), vykonanou
v prospech bankového účtu Dlžníka;
3. Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 22.106,07 Eur voči dlžníkovi: Ing. Slavomír Pirk, bytom Východná
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3. Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 22.106,07 Eur voči dlžníkovi: Ing. Slavomír Pirk, bytom Východná
10, 934 01 Levice (ďalej aj ako „Dlžník II“); právny dôvod vzniku: pohľadávka vznikla titulom bezdôvodného
obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej úpadcom bez právneho dôvodu v prospech Dlžníka II v roku 2011
na základe výdajového pokladničného dokladu č. 301112003, vystavenému dňa 31.12.2011, s dátumom platby dňa
31.12.2011;
4. Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 150.000,- Eur voči dlžníkovi: Ing. Slavomír Pirk, bytom Východná
10, 934 01 Levice (ďalej aj ako „Dlžník II“); právny dôvod vzniku: pohľadávka vznikla titulom bezdôvodného
obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej úpadcom bez právneho dôvodu v prospech Dlžníka II v roku 2011
na základe výdajového pokladničného dokladu č. 301112006, vystavenému dňa 31.12.2011, s dátumom platby dňa
31.12.2011;
5. Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 40.000,- Eur voči dlžníkovi: Ing. Slavomír Pirk, bytom Východná
10, 934 01 Levice (ďalej aj ako „Dlžník II“); právny dôvod vzniku: pohľadávka vznikla titulom bezdôvodného
obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej úpadcom bez právneho dôvodu v prospech Dlžníka II v roku 2012
na základe výdajového pokladničného dokladu č. 301212002, vystavenému dňa 31.12.2012, s dátumom platby dňa
31.12.2012;
6. Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 44.690,- Eur voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti P4Y, s.r.o., so
sídlom Kalnická cesta 8, 934 01 Levice, IČO: 44 488 483 (ďalej aj ako „Dlžník III“); právny dôvod vzniku:
pohľadávka vznikla titulom bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej úpadcom v prospech
Dlžníka III v roku 2011 na základe výdajového pokladničného dokladu č. 301212001, vystavenému dňa 31.12.2011,
s dátumom platby dňa 31.12.2011;
7. Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 68.047,33 Eur voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti P4Y, s.r.o.,
so sídlom Kalnická cesta 8, 934 01 Levice, IČO: 44 488 483 (ďalej aj ako „Dlžník III“); právny dôvod vzniku:
pohľadávka vznikla titulom bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej z účtu úpadcu bez
právneho dôvodu zo dňa 15.03.2012 v prospech účtu Dlžníka III;
8. Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 32.588,40 Eur voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti P4Y, s.r.o.,
so sídlom Kalnická cesta 8, 934 01 Levice, IČO: 44 488 483 (ďalej aj ako „Dlžník III“); právny dôvod vzniku:
pohľadávka vznikla titulom bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej z účtu úpadcu bez
právneho dôvodu zo dňa 30.06.2012 v prospech Dlžníka III;
(ďalej spolu pohľadávky uvedené pod písm. (i) až písm. (viii) ako „Predmet speňaženia“).
Dňa 02.11.2016 veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu
speňaženia.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk.
Podmienky ponukového konania:
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Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na č. +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 5.000,- Eur na ponúknutú
odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 12.01.2017.
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť
zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň
vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená veriteľským výborom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
niektorej z pohľadávok tvoriacich Predmet speňaženia, uspokojené pohľadávky už nebudú predmetom postúpenia,
pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým
termínom uzatvorenia zmluvy. Víťazný záujemca môže z uvedeného dôvodu odmietnuť uzatvorenie zmluvy.
Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť príslušnému orgánu na
schválenie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená
najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK90 1100 0000 0029 4300
8760, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca predloží veriteľskému výboru na
schválenie do troch (3) pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Veriteľský výbor schváli alebo
neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do pätnástich (15)
kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete
márne uplynie, má sa za to, že veriteľský výbor predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli veriteľský výbor, správca vyzve na
uzatvorenie zmluvy pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to
v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového
konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo v lehote
stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo
ponukového konania zopakovať.
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Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do dňa 12.01.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – URBAREAL s.r.o. – PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK“. Na ponuku, ktorá nebude
spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

K000043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Chudý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska 455/22, 972 31 Ráztočno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1960
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/5/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/5/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – nákladného vozidla
zn. ŠKODA 706 MTS 24 LIAZ – dňom 02.01.2017
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Stanislav Chudý vyhlasuje dňom 02.01.2017 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
štvrté kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ktorý bol doplnený do súpisu
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu a zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 201/2014 pod
značkou záznamu K020228 dňa 21.10.2014 pod súpisovou položkou majetku por. č. 58 a v aktualizovanom znení
v Obchodnom vestníku č. OV 160/2016 pod značkou záznamu K019145 dňa 18.08.2016.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu:
Nákladné vozidlo, kategória: N3, značka. ŠKODA, 706 MTS 24 LIAZ, druh karosérie: valníková, rok výroby 1983,
EČV: PD 231CU, VIN: 301374307, farba: šedá, stav opotrebovanosti: opotrebované, pojazdné; adresa miesta
umiestnenia: Morovnianska 455/22, 972 31 Ráztočno, súpisová hodnota (aj mena): 1.000,- Eur (ďalej len „Predmet
speňaženia“).
Listom zo dňa 08.09.2016 zástupca veriteľov ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie
Predmetu speňaženia (ďalej len „Pokyn“).
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve,
pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
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Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie Správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.autobazar.eu inzerciu
s odkazom na oznámenie na webovom sídle Správcu.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: trencin@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet
speňaženia vo výške 200,- Eur, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu,
č. účtu v tvare IBAN: SK57 0900 0000 0000 6652 8270, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 12.01.2017.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za neprimeranú a/alebo v rozpore
s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

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

Kúpna cena:
O víťazstve rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia, za predpokladu, že bude súčasne
splnená výška minimálnej kúpnej ceny, ktorá je za Predmet speňaženia stanovená.
Pre štvrté kolo ponukového konania sa vyžaduje predloženie kúpnej ceny záujemcom vo výške predstavujúcej
minimálne 40 % súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia, t.j. predloženie kúpnej ceny minimálne vo výške 400,Eur.
Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného ponukového konania, vrátane predpokladu splnenia
podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre dané kolo vyhláseného ponukového konania na speňaženie
Predmetu speňaženia (v rámci štvrtého kola je záujemca povinný predložiť ponuku minimálne vo výške 400,- Eur)
a zloženia zábezpeky, správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia a túto vyhodnotí ako
víťaznú. Víťaznú ponuku správca oznámi zástupcovi veriteľov.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca oznámi zástupcovi veriteľov do troch
(3) pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia
za splnenia podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre dané kolo ponukového konania.
V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo v prípade, ak žiadna z predložených ponúk nebude spĺňať
podmienky stanovené pre štvrté kolo ponukového konania, je správca povinný organizovať ďalšie kolo ponukového
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podmienky stanovené pre štvrté kolo ponukového konania, je správca povinný organizovať ďalšie kolo ponukového
konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, t.j. ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná,
správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet správy
konkurznej podstaty Úpadcu č. účtu v tvare SK57 0900 0000 0000 6652 8270, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.,
najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15)
kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto
lehoty.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný
príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo e-mailom na: trencin@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do 12.01.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – Stanislav Chudý – PREDAJ NÁKLADNÉHO VOZIDLA LIAZ“. Na ponuku, ktorá
nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K000044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Jurkáčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubov 555, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/24/2015_S 1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/24/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: mzda úpadcu za mesiac október 2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 85,27 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
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Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu
Sporný zápis:

Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: mzda úpadcu za mesiac november 2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 85,27 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu
Sporný zápis:

Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: mzda úpadcu za mesiac december 2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 85,27 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu
Sporný zápis:

K000045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Jurkáčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubov 555, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/24/2015_S 1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/24/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: mzda úpadcu za mesiac december 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 85,27 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu
Sporný zápis:

K000046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: My ProNew, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný Val 8/17, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 461 003
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 161/20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/22/2014-S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/22/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Predmet:
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
v prospech veriteľov podľa prílohy č.1v zmysle § 101 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii

Príslušný orgán:

veriteľský výbor

Dátum vypracovania:

19.12.2016

Dátum schválenia:

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

I. Všeobecná časť

Unesením Okresného súdu Žilina zverejneného v Obchodnom vestníku č. 38/2015 zo dňa 25.02.2015, č.k.:
4K/22/2014 bol Mgr. Michal Miho ustanovený za správcu úpadcu My ProNew, s.r.o., so sídlom Horný Val 8/17,
010 01 Žilina, IČO : 44 461 003 (ďalej len „Úpadca“) za účelom výkonu správy majetku podliehajúceho konkurzu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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010 01 Žilina, IČO : 44 461 003 (ďalej len „Úpadca“) za účelom výkonu správy majetku podliehajúceho konkurzu,
speňažovania majetku podliehajúceho konkurzu a dosiahnutia čo najvyššieho uspokojenia veriteľov.

Do súpisu majetku všeobecnej podstaty bol zapísaný vklad spoločníka úpadcu vo výške 6.640,- EUR, pohľadávka
voči spoločnosti KUMA s.r.o. vo výške 454.692,05 EUR, ktorá bola postúpená za odplatu 30.500,- EUR spoločnosti
Alfastar SK s.r.o. v ponukovom konaní odsúhlaseným veriteľský výborom a preddavok na odmenu a výdavky
správcu vo výške 851,94 EUR.
Celková suma výťažku zo všeobecnej podstaty predstavuje 37.991,94 EUR.

II. Rozvrhová časť

V zmysle ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie (ďalej len „ZKR“), správca predkladá
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Úpadcu :

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“):
(2) Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku.

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“):

(2) 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 % výťažku :

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 MS SR:
(2) 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
peňažných pohľadávok podliehajúcich konkurzu:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Suma výťažku
37.140,00 EUR
851,94 EUR
Celková odmena

Konkurzy a reštrukturalizácie
Percentuálna sadzba odmeny
5%
1%

Deň vydania: 02.01.2017
Konkrétna časť odmeny
1.857,00 EUR
8,52 EUR
1.865,52 EUR

Odmena Správcu za speňaženie všeobecnej podstaty v zmysle vyššie citovaných ustanovení a tabuľkového
vyjadrenia predstavuje sumu 1.865,52 EUR bez DPH. Nakoľko Správca je platca DPH evidovaný IČ DPH: SK
1043924838 je povinný k odmene pripočítať príslušnú zákonnú sadzbu DPH vo výške 20%. Konečná suma odmeny
správcu spolu s DPH činí 2.238,62 EUR.

V súlade s § 96 ods. 2 ZKR, správca predkladá prehľad pohľadávok proti všeobecnej podstate Úpadcu :

Prehľad pohľadávok proti všeobecnej podstate
Por.č.

Celková
nominálna
Veriteľ pohľadávky proti
suma
pohľadávok Právny dôvod vzniku
podstate
proti podstate

Čas
vzniku

Dôvod priradenia k
súpisovej
zložke
majetku

Dátum

Opis

uhradené

Pohľadávka
proti
všeobecnej podstate

Názov

V EUR

1

Správca Mgr. Michal Miho

5.576,58

2

Správca Mgr. Michal Miho

2.238,62

Odmena Správcu
speňaženie

3

Správca Mgr. Michal Miho

34,55

Poštovné,
potreby ...

4

Súdny poplatok v zmysle
zákona č. 71/1992 Zb. 75,50
o súdnych poplatkoch

Položka 5
sadzobníka
poplatkov

5

OLZA, s.r.o.

3.000,00

Spracovanie účtovníctva 2015-2016 uhradené

Pohľadávka
proti
všeobecnej podstate

6

VÚB, a.s.

89,01

Bankové poplatky

Pohľadávka
proti
všeobecnej podstate

Celkom

Opis
Dátum
Odmena Správcu za
výkon funkcie do konania 2015
prvej schôdze

Čas uspokojenia

za

kancelárske

2016

Splatná
schválenia
výťažku

2015-2016 uhradené

písm. d)
súdnych 2016

Splatná
schválenia
výťažku

2015-2016 uhradené

v deň
Pohľadávka
proti
rozvrhu
všeobecnej podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej podstate
v deň
Pohľadávka
proti
rozvrhu
všeobecnej podstate

11.014,26 EUR

Celková výška pohľadávok proti všeobecnej podstate predstavuje sumu 11.014,26 EUR.

Rozvrh

Veriteľský výbor ako príslušný orgán v zmysle § 82 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v právnej
veci úpadcu – My ProNew, s.r.o., so sídlom Horný Val 8/17, 010 01 Žilina, IČO : 44 461 003 o návrhu
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty rozhodol

takto:
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schvaľuje konečný rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty podľa nasledovného prehľadu:
·
·

na uspokojenie pohľadávok proti všeobecnej podstate pripadá suma 11.014,26 EUR,
suma 26.977,68 EUR je určená na čiastočné uspokojenie pohľadávok veriteľov.

Celková výška prihlásených pohľadávok :

1.234.229,10 EUR

Celková výška zistených a uznaných pohľadávok :

1.234.229.10 EUR

Celková výška pohľadávok určená na uspokojenie :

1.234.229,10 EUR

Percentuálna miera uspokojenia veriteľov : (26.977,68 / 1.234.229,10) x 100 = 2,19 %.

Spravca podľa § 101 ods.1 ZKR určuje lehotu na schválenia návrhu rozvrhu výťažku 30 dní odo dňa zverejnenia v
obchodnom vestníku.

.........................................................
Mgr. Michal Miho, správca

K000047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Pivko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 639, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 161/20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/20/2015-S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/20/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

42

Obchodný vestník 1/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.01.2017

konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Predmet:
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
v prospech veriteľov BENCONT INVESTMENT, s.r.o. Bratislava a Ing. Martin
Beniač, Žilina v zmysle § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Príslušný orgán:

Okresný súd Žilina

Dátum vypracovania:

19.12.2016

Dátum schválenia:

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

I. Všeobecná časť

Unesením Okresného súdu Žilina zverejneného v Obchodnom vestníku č. 34/2016 zo dňa 19.02.2016, č.k.:
4K/20/2015 bol Mgr. Michal Miho ustanovený za správcu úpadcu Ing. Peter Pivko, nar. 08.08.1961, trvale bytom
Rosina 639, 013 22 Rosina (ďalej len „Úpadca“) za účelom výkonu správy majetku podliehajúceho konkurzu,
speňažovania majetku podliehajúceho konkurzu a dosiahnutia čo najvyššieho uspokojenia veriteľov.

Do súpisu majetku všeobecnej podstaty bol zapísaný vklad úpadcu vo výške 500,- EUR a preddavok na odmenu
a výdavky správcu vo výške 460,12 EUR. Boli vykonané zrážky zo mzdy úpadcu v celkovej výške 5.776,59 EUR.
Na konkurzný účet boli pripísané úroky v celkovej výške 0,06 EUR.
Celková suma výťažku zo všeobecnej podstaty predstavuje 6.736,77 EUR.

II. Rozvrhová časť

V zmysle ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie (ďalej len „ZKR“), správca predkladá
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Úpadcu :
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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“):
(2) Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku.

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“):

(2) 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 % výťažku :

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 MS SR:
(2) 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
peňažných pohľadávok podliehajúcich konkurzu:

Suma výťažku
5.776,59 EUR
500,00 EUR
Celková odmena

Percentuálna sadzba odmeny
5%
1%

Konkrétna časť odmeny
288,83 EUR
5,00 EUR
293,83 EUR

Odmena Správcu za speňaženie všeobecnej podstaty v zmysle vyššie citovaných ustanovení a tabuľkového
vyjadrenia predstavuje sumu 293,83 EUR bez DPH. Nakoľko Správca je platca DPH evidovaný IČ DPH: SK
1043924838 je povinný k odmene pripočítať príslušnú zákonnú sadzbu DPH vo výške 20%. Konečná suma odmeny
správcu spolu s DPH činí 352,60 EUR.
V súlade s § 96 ods. 2 ZKR, správca predkladá prehľad pohľadávok proti všeobecnej podstate Úpadcu :

Prehľad pohľadávok proti všeobecnej podstate
Por.č.

1

Celková
nominálna
Veriteľ pohľadávky proti
suma pohľadávok proti Právny dôvod vzniku
podstate
podstate
Názov

V EUR

Správca Mgr. Michal Miho

796,66

Čas
Čas uspokojenia
vzniku

Opis
Dátum Dátum
Odmena
Správcu
za
výkon funkcie do konania 2016
uhradené
prvej schôdze
Splatná

Dôvod priradenia k
súpisovej
zložke
majetku
Opis
Pohľadávka
proti
všeobecnej podstate

v deň
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2

Správca Mgr. Michal Miho

352,60

Odmena
Správcu
speňaženie

3

Správca Mgr. Michal Miho

74,05

Poštovné,
potreby ...

4

Súdny poplatok v zmysle
zákona č. 71/1992 Zb. 13,00
o súdnych poplatkoch

Položka 5
sadzobníka
poplatkov

5

VÚB, a.s.

Bankové poplatky

Celkom

49,69

za

kancelárske

Deň vydania: 02.01.2017

2016

Splatná
schválenia
výťažku

2016

uhradené

písm. d)
súdnych 2016
2016

Splatná
schválenia
výťažku
uhradené

v deň
Pohľadávka
proti
rozvrhu
všeobecnej podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej podstate
v deň
Pohľadávka
proti
rozvrhu
všeobecnej podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej podstate

1.286,00 EUR

Celková výška pohľadávok proti všeobecnej podstate predstavuje sumu 1.286,00 EUR.

Rozvrh

Okresný súd Žilina ako príslušný orgán v zmysle § 82 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v právnej veci úpadcu – Ing. Peter Pivko, nar. 08.08.1961, trvale bytom Rosina 639, 013 22 Rosina o návrhu
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty rozhodol

takto:

schvaľuje konečný rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty podľa nasledovného prehľadu:
·
·

na uspokojenie pohľadávok proti všeobecnej podstate pripadá suma 1.286,00 EUR,
suma 5.450,77 EUR je určená na čiastočné uspokojenie pohľadávok veriteľov.

Celková výška prihlásených pohľadávok :

13.134,67 EUR

Celková výška zistených a uznaných pohľadávok :

13.134.67 EUR

Celková výška pohľadávok určená na uspokojenie :

13.134,67 EUR

Percentuálna miera uspokojenia veriteľov : (5.450,77 / 13.134,67) x 100 = 41,50 %.

Zoznam veriteľov s vyčíslenou výškou uspokojenia pohľadávok v EUR :

Poradové
číslo

Prihlásená
pohľadávka

Obchodné meno veriteľa, adresa, IČO

Zistená
suma

a uznaná Uspokojená
41,50%
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Celkom
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BENCONT INVESTMENT,
Bratislava, IČO : 36 432 105
Ing. Martin Beniač,

s.r.o.,

Vajnorská

100/A,

Čajakova 2173/2, Žilina

Deň vydania: 02.01.2017

7.134,67

7.134,67

2.960,82

6.000,00
13.134,67

6.000,00
13.134,67

2.489,95
5.450,77

Správca podľa § 101 ods. 1 ZKR určuje lehotu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku 30 dní ood dňa
jeho zverejnenia v obchodnom vestníku.

.........................................................
Mgr. Michal Miho, správca

K000048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bonk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2016 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Subject: Invitation to lodge a claim[1]
Vec: Výzva 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’
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(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
1.
This information notice is to be filled in and sent by the court or the
liquidator to each creditor, immediately after the opening of the
insolvency proceedings.

Informácie o dlžníkovi

Vážené dámy a páni,

ako súdom ustanovený správca úpadcu REVO, s.r.o. v
konkurze, sídlom Žriedlová 11, 040 01 Košice, IČO: 36 575
011 (ďalej len „úpadca“) Vám oznamujem, že Okresný súd
Dear Madam/Sir,
Košice I Uznesením sp. zn.: 31K/54/2016 zo dňa 20.
decembra 2016, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 29. decembra
As the administrator of Milan Bonk, address Kamenárska 2, 052 01 Spišská 2016, rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok úpadcu
Nová Ves, nar. 16.08.1984 (hereinafter referred to as "bankrupt") appointed a ustanovil ma do funkcie správcu úpadcu.
by the District Court Košice I by its decision on December 20th 2016, file No:
31K/54/2016, effective date December 29th, 2016, I hereby notify to you2. Údaje týkajúce sa prihlasovania pohľadávok
that the District Court Košice I has declared bankruptcy against the
bankrupt.
V dôsledku vyššie uvedenej skutočnosti je potrebné, aby ste
nie neskôr ako 13. februára 2017 nižšie uvedeným
spôsobom prihlásili všetky svoje peňažné pohľadávky voči
2.
Information about proceedings for the lodgment of claims
úpadcovi, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu (t.j. pred 29.
decembrom 2016), vrátane pohľadávok zabezpečených
Due to the aforesaid it is necessary for you not later than by 13th February vecným právom alebo iným zabezpečovacím právom.
2017 to lodge in the hereafter stated way all your monetary claims toward the
bankrupt, that have arisen before declaring bankruptcy against the bankrupt Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
(i. e. before December 29th 2016), including claims secured by in rem rights or správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
by other security right.
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd.
A claim shall be submitted in one counterpart to the administrator to whom it
must be delivered within the basic period for submitting claims that lasts 45
days from the declaration of bankruptcy; the creditor shall also deliver one Prihlášky musia byť správcovi majetku úpadcu (jeden
counterpart of the claim to the court within the same period.
rovnopis) doručené nie neskôr ako do 13. februára 2017.
1.

Information about the debtor

Filing of claims must be delivered to administrator of the bankrupt not Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
later than by 13th February 2017.
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na
If a creditor delivers the claim to the administrator later, the claim shall be pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť
taken into account but the creditor may not exercise any voting right or other však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
rights connected with the submitted claim for the receivable. The right to the všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v
proportionate satisfaction of the creditor shall not be affected thereby; Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi.
however, the creditor may be satisfied only from the proceeds included in the Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
distribution plan from the general assets where the intention to draw up the správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a
distribution plan was notified in the Commercial Bulletin after the claim was prihlásenej sumy.
delivered to the administrator. The entry of such receivable into the list of
receivables shall be published by the administrator in the Commercial Bulletin,
stating the creditor and the claimed sum.
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Where a secured receivable is concerned, the security right must also Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej
be duly and timely exercised in the claim delivered to the administrator within správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
the basic period for submitting claims that lasts 45 days from the declaration právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
of bankruptcy, otherwise, it shall expire, i. e. no later than February 13th 2017. vyhlásenia konkurzu, inak zanikne, t. j. nie neskôr ako 13.
februára 2017.
The aforesaid claims must be delivered to following addresses:
Adresy, kde majú byť v zmysle vyššie uvedeného doručené
The court:
prihlášky, sú nasledovné:
Okresný súd Košice I
(District Court Košice I)
Tichá 21
041 21 Košice
Slovak Republic

Súd:
Okresný súd Košice I
(District Court Košice I)
Tichá 21
041 21 Košice
Slovak Republic

Please do not forget to state the file number: 31K/54/2016.
The administrator:

Prosím, nezabudnite uviesť spisovú značku 31K/54/2016.

JUDr. Tomáš Kališka
správca
Žriedlová 3
040 01 Košice
Slovak Republic

Správca:
JUDr. Tomáš Kališka
správca
Žriedlová 3
040 01 Košice
Slovak Republic

Please do not forget to state the file number: 31K/54/2016.

Prosím, nezabudnite uviesť spisovú značku 31K/54/2016.
Claims must be filed in the way specified under Article 41[2] of the Council
Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings
(hereinafter referred to as “Regulation”). In this respect I refer to Article 42(2)
of the Regulation whereby the above-mentioned the creditor may lodge its
claims in one the official language of their state, but subject to such filing
bearing the heading "Prihláška pohladávky"; in such case they may be
required to provide a translation into Slovak language.

Pohľadávky musia byť prihlásené spôsobom uvedeným v
článku 41 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000
o konkurznom konaní hospodárskom priestore (ďalej len
„Nariadenie“). V tejto súvislosti odkazujem na článok 42(2)
Nariadenia, podľa ktorého títo zahraniční veritelia môžu svoje
pohľadávky prihlásiť v úradnom jazyku svojho štátu, ak
prihláška pohľadávky bude mať v záhlaví uvedené „Prihláška
pohľadávky“; v takom prípade sa od nich môže vyžadovať
preklad do slovenského jazyka.

Any claims, which shall arise after declaring bankruptcy (i.e. on and after
29.12.2016) as well as any non-monetary claims shall be considered as a
receivable against the assets and should not be filed after declaring Pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu (t.j. od
bankruptcy.
29.12.2016 alebo neskôr), ako aj nepeňažné pohľadávky sa
považujú za pohľadávky proti podstate a tieto sa v konkurze
prihláškou neuplatňujú.

Summary/zrhnutie:

1.

Information about the debtor/Informácie o úpadcovi:

Milan Bonk, address Kamenárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, nar. 16.08.1984.

2.
Information about proceedings for the lodgment of claims/Údaje týkajúce sa prihlasovania
pohľadávok:

·

Time limits/Lehota:

Claims must be filed not later than by 13th February 2017./ Prihlášky pohľadávok musia byť doručené najneskôr
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Claims must be filed not later than by 13th February 2017./ Prihlášky pohľadávok musia byť doručené najneskôr
13. februára 2017.

·

Penalties in regard to time limits/Sankcie za nedodržanie lehoty:

Claims delivered after 13th February 2017 to the administrator shall be taken into account but the creditor may not
exercise any voting right or other rights connected with the submitted claim for the receivable. The right to the
proportionate satisfaction of the creditor shall not be affected thereby; however, the creditor may be satisfied only
from the proceeds included in the distribution plan from the general assets where the intention to draw up the
distribution plan was notified in the Commercial Bulletin after the claim was delivered to the administrator. The entry
of such receivable into the list of receivables shall be published by the administrator in the Commercial Bulletin,
stating the creditor and the claimed sum./ Na prihlášku pohľadávky doručenú po 13. februári 2017 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.

·
Body or authority empowered to accept the lodgment of claims/Osoba alebo orgán
oprávnená k prijatiu prihlášok pohľadávok veriteľov:

The court/Súd:
Okresný súd Košice I
(District Court Košice I)
Tichá 21
041 21 Košice
Slovak Republic
Please do not forget to state the file number: 31K/54/2016/ Prosím, nezabudnite uviesť spisovú značku
31K/54/2016.
The administrator/správca:
JUDr. Tomáš Kališka
administrator
Žriedlová 3
040 01 Košice
Slovak Republic
Please do not forget to state the file number: 31K/54/2016/ Prosím, nezabudnite uviesť spisovú značku
31K/54/2016.
·

Other requirements/Ostatné požiadavky:
Claims must be filed in the way specified under Article 41[3] of the Council Regulation (EC) No. 1346/2000
of 29 May 2000 on insolvency proceedings. Filing of claims must be delivered to the court (one counterpart)
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

49

Obchodný vestník 1/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.01.2017

of 29 May 2000 on insolvency proceedings. Filing of claims must be delivered to the court (one counterpart)
and at the same time also to the administrator of the Company (one counterpart). / Pohľadávky musia byť
prihlásené spôsobom uvedeným v článku 41 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o
konkurznom konaní hospodárskom priestore. Prihlášky musia byť doručené súdu (jeden rovnopis) a
zároveň aj správcovi majetku úpadcu (jeden rovnopis).3.
Information about certain categories of
claims/Informácie k niektorým kategóriam pohľadávok

Creditors whose claims are preferential or secured in rem/Zabezpečení alebo prednostní veritelia:

n
o

need lodge their claims/musia prihlásiť svoje pohľadávky
are exempted to do so

In Košice/V Košiciach on/dňa 28.12.2016
With kind regards/S úctou

JUDr. Tomáš Kališka
administrator/správca

[1] for a creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State of the European
Union or in a country which is the party to the European Economic Area Treaty (in each case other than in the
Slovak Republic) this document is also a notice under Article 40 of CounCl7 Reguiation No. 1346/2000 on
insolvency proceedings
[2] „A creditor shall send copies of supporting documents, if any, and shall indicate the nature of the claim, the date
on which it arose and its amount, as well as whether he alleges preference, security in rem or a reservation of title in
respect of the claim and what assets are covered by the guarantee he is invoking.“ (Article 41 EC Regulation No.
1346/2000).
[3] „A creditor shall send copies of supporting documents, if any, and shall indicate the nature of the claim, the date
on which it arose and its amount, as well as whether he alleges preference, security in rem or a reservation of title in
respect of the claim and what assets are covered by the guarantee he is invoking.“ (Article 41 EC Regulation No.
1346/2000).

K000049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bonk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2016 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31K/54/2016 zo dňa 20. decembra 2016 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Milan Bonk, bytom Kamenárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, nar. 16.08.1984, pričom za správcu
majetku úpadcu ustanovil JUDr. Tomáša Kališku, so sídlom kancelárie kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu S1743 (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 28. decembra
2016, v čiastke OV 248/2016 a účinným sa stalo dňa 29. decembra 2016.
V súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto
oznamujem účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu sp. zn. 31K/54/2016 S1743 je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu JUDr. Tomáša Kališku, sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01
Košice, 3. poschodie, a to každý pracovný deň v Pondelok až Piatok, vždy od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00
hod. do 16:00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať správcovi telefonicky na tel. č. 055/7296116, prípadne na adresu kancelárie správcu alebo
prostredníctvom e-mailu na: kaliska.spravca@gmail.com.
V Košiciach, dňa 29. decembra 2016
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K000050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šopiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 353, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZMENA SÚPISOVEJ HODNOTY MAJETKU ZARADENÉHO DO VŠEOBECNEJ PODSTATY
Správca konkurznej podstaty zverejnil dotknutý majetok úpadcu – Hnuteľný majetok:
Typ súpisovej zložky majetku: osobný automobil Renault Thália 1.2 16 V Expresion; Výkon motora: 55 kW; Rok
výroby: 2011; Farba: červená; Výrobné číslo: VF1LBN00544703979; Evidenčné číslo: VT- 250BM; Stav
opotrebovanosti: opotrebované; Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu:
(zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 2 350,- Eur; Dátum zápisu do súpisu majetku: 14.09.2016
Na základe zistených skutočností a predložených dokladov zo strany veriteľa UniCredit Leasing Slovakia, a.s. bolo
zistené, že trhová hodnota porovnateľného vozidla sa pohybuje na úrovni 3.300,-Eur s DPH.
Z toho dôvodu v zmysle ust. § 77 ods. 6 ZKR správca úpadcu oznamuje,
vykonaná zmena súpisovej hodnoty majetku zaradeného do všeobecnej podstaty a to nasledovne:

že

bola

Hnuteľný majetok:
Typ súpisovej zložky majetku: osobný automobil Renault Thália 1.2 16 V Expresion; Výkon motora: 55 kW; Rok
výroby: 2011; Farba: červená; Výrobné číslo: VF1LBN00544703979; Evidenčné číslo: VT- 250BM; Stav
opotrebovanosti: opotrebované; Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu:
(zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 3.300,- Eur; Dátum zápisu do súpisu majetku: 14.09.2016, Dátum zmeny
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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(zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 3.300,- Eur; Dátum zápisu do súpisu majetku: 14.09.2016, Dátum zmeny
súpisovej hodnoty: 27.12.2016, Dôvod zmeny hodnoty majetku: interné ohodnotenie UniCredit Leasing Slovakia,
a.s. v kombinácii s externým ohodnotením porovnateľného vozidla.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K000051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SKIHALL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Líščie údolie 141/A, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 027 621
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavol Malich
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2016 S277
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
SKIHALL, spol. s r.o., so sídlom Líščie údolie 141/ A, 841 04 Bratislava, IČO: 44 027 621
Uskutočnenej dňa 22.12.2016
Sp. zn.: 2R/2/2016
Zn. správcu S277

Zoznam členov VV:
Mesto Gbely
Milena Mrvová - Media Coeli
JUDr. Slávo Uhrina

Opis priebehu elektronického zasadnutia veriteľského výboru
Predseda veriteľského výboru dňa 22.12.2016 elektronicky prijal žiadosť dlžníka zastúpeného konateľkou Ing. Z.
Zacharovou o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o ďalších 60 dní.
Žiadosť je odôvodnená potrebou prerokovať pripomienky predsedu veriteľského výboru k predbežnému návrhu
plánu a dosiahnuť dohodu spoločníkov o zmene plánu.
Predseda veriteľského výboru na základe usmernenia správcu o možnosti elektronickej komunikácie zvolal
bezprostredne po doručení žiadosti dlžníka elektronické zasadnutie veriteľského výboru, predložil členom žiadosť
dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o ďalších 60 dní.
Predseda veriteľského výboru odporučil členom VV súhlasiť s tým, aby veriteľský výbor schválil spoločnosti
SKIHALL, spol. s r. o. na žiadosť Ing. Zacharovej predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu o ďalších 60 dní pre potrebu prerokovať medzi spoločníkmi dlžníka pripomienky
predsedu veriteľského výboru k predbežnému návrhu plánu a dosiahnuť dohodu spoločníkov o zmene plánu.
Prijaté uznesenie veriteľského výboru zo dňa 22.12.2016
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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Uznesenie č. 4/2016 - So súhlasom všetkých 3 členov veriteľský výbor dlžníka jednomyseľne rozhodol o tom, že
súhlasí s predĺžením lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o ďalších 60 dní pre
potrebu prerokovať medzi spoločníkmi dlžníka pripomienky predsedu veriteľského výboru k predbežnému návrhu
plánu a dosiahnuť dohodu spoločníkov o zmene plánu.
JUDr. Slávo uhrina - predseda veriteľského výboru.

Zverejňuje: JUDr. Pavol Malich, správca

K000052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ANPRESS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorlická 9, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 689 809
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2016 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ANPRESS, s.r.o. , so sídlom Gorlická 9, 085 01 Bardejov, IČO : 31 689 809
Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu – ul. Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, v pracovných dňoch:
pondelok až piatok, počas úradných hodín: 08.00 hod. – 14.00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese
správcu, e-mailom na mail joravcova1@stonline.sk alebo telefonicky 0905 709 559.

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K000053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lonc " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1965
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2016/S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/11/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania - 2. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu Milan Lonc, nar.
25.12.1965, trvale bytom: Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina – Bytčica (podnikajúci pod obchodným menom:
Milan Lonc - Lomi, s miestom podnikania Hviezdoslavova 726/42, 010 01 Žilina, IČO: 22 871 144), v súlade
s vydaným záväzným pokynom príslušného veriteľského orgánu, ponúka v rámci verejného ponukového konania
na predaj časť hnuteľného majetku úpadcu - SAMOSTATNE, za kúpnu cenu vo výške minimálne 50% súpisovej
hodnoty:
Zoznam majetku - hnuteľné veci
P. č.

Popis hnuteľnej veci

Inventárne číslo

Výrobné číslo

Hodnota v €

2

vysávač (S18)

Neuvedené

250,00 €

3

Stroj šijací - zelený (S19)

Neuvedené

150,00 €

4

Stroj šijací - strieborný (S20)

Neuvedené

150,00 €

5

odsávanie URBAN technik (pri olepovačke)

Neuvedené

200,00 €

6

Paletový vozík - žltý - 2x

Neuvedené

300,00 €

7

Paletový vozík - červený - 4x

Neuvedené

600,00 €

9

ručná el. pílka

Neuvedené

50,00 €

10

vozík - ručný 3x

Neuvedené

150,00 €

11

Akumulátorový skrutkovač BOSH

GSP 14.4.-2

30,00 €

12

klimatizácia

Neuvedené

300,00 €

13

Akumulátorový skrutkovač FERM

Neuvedené

30,00 €

14

Akumulátorový skrutkovač BOSH

GSR 1440 - Li

30,00 €

15

mikrovlnná rúra - 2x

Neuvedené

80,00 €

16

stolová brúska

Neuvedené

50,00 €

17

rúčná píla

Neuvedené

40,00 €

18

Akumulátorový skrutkovač EXTOL

Neuvedené

40,00 €

19

príklepová vŕtačka

Neuvedené

70,00 €

20

Renault Espace EČ: ZA055CL

VIN VF8JE0A0516182229

700,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke s označením
„PONUKA - LONC- VP - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina tak,
aby bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 od zverejnenia tohto inzerátu.

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

LICITOR recovery, k.s., správca

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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K000054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Produkagro spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kochanovce 218, 066 01 Kochanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 508 535
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2012 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Jaroslava Oravcová , správca úpadcu Produktagro spol. s.r.o., v konkurze, IČO : 36508535,
Kochanovce 218, 066 01 Kochanovce vyhlasuje v súlade so schválenými podmienkami a na základe
záväzného pokynu zo dňa 05.12.2016 udeleného správcovi veriteľským výborom ,

v y h l a s u j e 4. kolo verejného ponukového konania

na predaj majetku úpadcu a to súboru peňažných pohľadávok úpadcu v celkovej súpisovej hodnote
581 420,00 eur, ktorý je tvorený 2 pohľadávkami .
Predmet predaja je špecifikovaný v súpise majetku úpadcu a bol zverejnený v OV č. 73/2015
dňa 17.04.2015 . Predmet predaja je ocenený v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR vlastným odhadom
správcu konkurznej podstaty úpadcu.

Predmet 4.kola verejného ponukového konania tvoria nasledujúce peňažné pohľadávky :

Typ súpisovej položky majetku : Peňažná pohľadávka
Celková suma : 579 420,00
Mena : EUR
Dlžník : Agro spol. s.r.o. , Lackovce, IČO : 11739800
Právny dôvod vzniku (stručne) : faktúra č. 1201351
Súpisová hodnota majetku ( aj mena ) : 579 420,00 Eur
Typ súpisovej položky majetku : Peňažná pohľadávka
Celková suma : 2000,00
Mena : EUR
Dlžník : . Food Import s.r.o., Juraja Hronca 2813/11, Bratislava, IČO : 3606650860
Právny dôvod vzniku (stručne) : faktúra č. 1101085
Súpisová hodnota majetku ( aj mena ) : 2000,00 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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Spolu súpisová hodnota majetku : 581 420,00 Eur

A. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „konkurz sp. zn. 2K/24/2012 – PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla správcu: Dobrianskeho 1651,
093 01 Vranov nad Topľou ,správca konkurznej podstaty úpadcu Produktagro spol. s.r.o. v konkurze, so sídlom
066 01 Kochanovce 218,IČO : 36508535 .
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi do 20 dní odo dňa nasledujúceho po dni
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných osobne bude o 14.00
hod. v posledný deň lehoty na podanie ponuky. Ponuky, ktoré nebudú
doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím
lehoty.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky
ním podané záväzné ponuky odmietne.
Cena v 4. kole – za najvyššiu ponúknutú cenu

B. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto náležitosti:
a. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo),
b. označenie majetku, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname majetku určeného na predaj
c. originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra
nie starší ako 30 dní
d. vyjadrenie záujemcu, že predávaný majetok kupuje
e. návrh odkupnej ceny za postúpenie pohľadávky a lehota splatnosti
f. doklad o poukázaní zálohy: 10% z navrhnutej odkupnej ceny v prospech účtu správcu a uviesť číslo účtu, na ktorý
sa má poukázať záloha v prípade neprijatia ponuky záujemcu
g. prehlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní uhradí do 10 dní odo dňa písomnej výzvy
správcu zostatok odkupnej ceny tvoriaci rozdiel medzi zloženým preddavkom a ponúknutou odkupnou cenou a
následne uzavrie so správcom zmluvu o postúpení pohľadávky, ktorou správca prevedie pohľadávky na záujemcu
všetky práva a povinnosti k predmetu zmluvy.

C. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu vo výške 10% z navrhovanej odkupnej ceny za postúpenie
pohľadávky na účet úpadcu založený správcom konkurznej podstaty vedený v Tatra banke , a.s., č. účtu:
2629067965/1100, VS : (dátum narodenia fyzickej osoby záujemcu alebo IČO právnickej osoby záujemcu).
Záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Úpadcu najneskôr do 14:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na
predkladanie ponúk. Kópia dokladu o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého
ponuka bude označená ako víťazná,
sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu zmluvy o postúpení pohľadávky.
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V prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia dohodnutých
zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne v prospech podstaty úpadcu z titulu zmluvnej pokuty.
Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do 30 dní od vyhodnotenia ponukového konania bez
úrokového zhodnotenia na účet uvedený záujemcom.

D. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v kancelárii Správcu na adrese: Dobrianskeho 1651, 093
01 Vranov nad Topľou . Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje
stanovené náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady.
Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 7 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Správca
vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu
cenu. V prípade, ak dôjde stretu najvyšších ponúk, prednosť má tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
Správca je oprávnený odmietnuť predložené ponuky, verejné ponukové konanie vyhodnotiť ako neúspešné,
prípadne toto konanie zrušiť, ak veriteľský výbor s predloženou
ponukou nevysloví svoj súhlas. Výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom a veriteľskému
výboru do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponukového konania.
Správca v lehote 7 dní od vyhodnotenia ponukového konania vyzve víťazného záujemcu na doplatenie zostatku
kúpnej ceny na prevod Pohľadávky a predloženie podpísaného záväzného návrhu zmluvy o postúpení pohľadávky s
úradne osvedčeným podpisom osoby oprávnenej konať za víťazného záujemcu a to v lehote do 10 dní odo dňa
doručenia výzvy správcu.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuhradí kúpnu cenu včas podľa pokynu
správcu, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky záujemcu, ktorý podal najbližšiu ponuku k
víťaznej ponuke. V prípade, ak neprejaví záujem, správca zopakuje ponukové konanie.
Ponukové konanie bude tiež neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku v určenej lehote, alebo bude
existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. v prípade, ak všetky ponuky budú
neprimerane nízke).
V prípade neúspešnosti ponukového konania budú všetky ponuky správcom odmietnuté a správca ponukové
konanie zruší.
Správca je oprávnený všetky predložené ponuky odmietnuť, alebo toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia
dôvodu.

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
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K000055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Limba - Skalka, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternícka 117/19, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 589 821
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/70/2016 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/70/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca úpadcu Limba - Skalka, spol. s r.o., so sídlom
Veternícka 117/19, 967 01 Kremnica, Slovenská republika, IČO: 31 589 821 týmto v súlade s ust. § 85 ods. 2
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 a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je
možné v kancelárii správcu na adrese Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, každý pracovný deň v úradných
hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. . Termín nahliadania do správcovského spisu
je potrebné dohodnúť si vopred so správcom a to písomne na adrese kancelárie správcu, prostredníctvom
elektronickej pošty na adrese: tri.solutions.ks@gmail.com alebo telefonicky na kontaktnom tel. čísle: 0908 977 995.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K000056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Mészároš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mederská 39, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1988
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/42/2016 S1636NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/42/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Tomáš Mészároš, nar. 09.06.1988, bytom Mederská 39, 940 02 Nové Zámky,
zvoláva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 14.02.2017 o 11:00 hod. /prezentácia od 10:30 hod. do
11:00 hod./ na 1. poschodí v sídle správcu na adrese Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov /ust. § 107 ods. 2 ZKR/
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
LexCreditor k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miriam Pulcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 787/4, 036 01 Martin - Jahodníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2015- S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku

súpisová zložka majetku č. 36 - peňažná pohľadávka
Dlžník: MP – TRADE MANAGEMENT spol. s r. o. , Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO : 46 938 222
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac október 2016 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
Celková suma: 104,60 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 104,60 EUR
Deň zápisu : 28. 12. 2016
Dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. b ) ZKR

súpisová zložka majetku č. 37 - peňažná pohľadávka
Dlžník: MP – TRADE MANAGEMENT spol. s r. o. , Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO : 46 938 222
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac november 2016 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
Celková suma: 105,62 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 105,62 EUR
Deň zápisu : 28. 12. 2016
Dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. b ) ZKR

V Martine dňa 28. 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

59

Obchodný vestník 1/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.01.2017

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K000058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Tkáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1955
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/48/2016 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava,
správca úpadcu – Ing. Ján Tkáč, nar. 15.01.1955, bytom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, oznamuje
podľa ustanovenia § 28 ods. 3 ZKR, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná nasledovná pohľadávka doručená
správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

11/V/1 – veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., prihlásená suma 1.153,60 €

V Bratislave dňa 28.12.2016
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K000059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bella
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 13, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Petrán
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/32/2016 S353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/32/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

01. Peňažná hotovosť 1 400 € zložená úpadcom dňa 28.12.2016 - súpisová hodnota
02. Motocykel YAMAHA BELUGA 125 ccm, r. výroby 1988, pojazdný – súpisová hodnota

1 400,00 €
500,00 €

03. Automobil Volkswagen Polo 9N, r. výroby 2002, nepojazdný na ND – súpisová hodnota 850,00 €
04. Tablet Acer Aspire Switch 10E, r. výroby 2015, funkčný – súpisová hodnota majetku

150,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Peter Petrán, správca

K000060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Rácko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 4, 900 29 Nová Dedinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/54/2015 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/54/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty úpadcu Zoltán Rácko, nar. 26.12.1975, bytom Mierová 4, 900 29
Nová Dedinka týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ZKR) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa: Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava v celkovej prihlásenej výške 341,11 €.

K000061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agáta Matejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenská 47, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Bodová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2016 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca JUDr. Viera Bodová, úpadcu: Agáta Matejová, nar. 27.10.1966, trvale bytom Humenská 47, 040 11
Košice, Slovenská republika, týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal do
zoznamu pohľadávok pohľadávky nasledovného veriteľa, ktorého prihláška pohľadávok bola správcovi doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Veriteľ:

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava 1, IČO: 31 318 916

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

14.965,31 eur
1
23.12.2016
neuplatnené
28.12.2016

JUDr. Viera Bodová, správca
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K000062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Martin Kujan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malohontská 1075/18, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K 59/2016 S1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 59/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: oznamuje účastníkom
konkurzného konania voči úpadcovi Mgr. Martin Kujan, nar. 22.05.1965, bytom Malohontská 1075/18, 979 01
Rimavská Sobota že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle kancelárie na adrese Pavla Mudroňa
1191/5, 010 01 Žilina každý pracovný deň v úradných hodinách od 08:00 hod. do 13:00 hod. a od 14:00 hod. do
15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi
adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 0903 46 01 01, emailom na adrese: kostolna@advocatis.sk; prípadne
písomne na adresu kancelárie správcu.
JUDr. Mária Kostolná, správca

K000063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Zemánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina - Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1970
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 21/2014-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 21/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 58

Typ súpisovej zložky majetku : iná majetková hodnota
Celková suma : 228,16 €
Mena : EUR
Súpisová hodnota v € : 228,16 €
Popis : Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac november 2016 poukázané zamestnávateľom Slovenská pošta,
a. s. Banská Bystrica v zmysle § 72 ods. 2 zákona
Register, kde sa eviduje : OTP Banka Slovensko, a. s. , pobočka Martin
Deň zápisu majetku do súpisu : 28. 12. 2016
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Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. b) zákona

V Martine dňa 28. 12. 2016

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková , zástupca kancelárie a komplementár

K000064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Provit SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 11, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 762 300
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tuhovčák
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/2/2016-S2
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/2/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Provit SK, s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36762300
zvoláva prvú schôdzu veriteľov v zmysle § 32 ods. 1 ZKaR na deň 15.2.2017 o 11.00 hod. na adrese Dulovo nam.
1, 821 08 Bratislava (Apollo Hotel)
Program schôdze:
1. činnosť správcu do zasadnutia prvej schôdze veriteľov
2. voľba veriteľského výboru
3.hlasovanie o výmene správcu v súlade s ustanovním § 36 ZKR
4. Rôzne
JUDr. Jozef Tuhovčák
správca konkurznej podstaty

K000065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M.I. Stav, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pezinská 2336, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 610 640
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2014 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Správca konkurznej podstaty úpadcu M.I. Stav, spol. s r.o., so sídlom Pezinská 2336, 903 01 Senec, IČO:
36 610 640, vyhlasuje na základe uznesenia veriteľského výboru zo dňa 17.3.2015, č.k. 2K/19/2014, ktorým
veriteľský výbor udelil záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, a to
·

osobné mot. vozidlo PEUGEOT 106 1.0, EČV SC 594AL, r.v. 1995, nepojazdné

zapísaného v súpise majetku úpadcu zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 212/2014 zo dňa 5.11.2014 ako
súpisová zložka č. 6, tretie kolo verejného ponukového konania na predaj uvedeného motorového vozidla za
najvyššiu ponúknutú odplatu, a to za nasledovných podmienok:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane
ten záujemca, ktorého ponuka bude znamenať najvyššiu mieru uspokojenia veriteľov. Záujemca podaním ponuky
akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia než 50% hodnoty motorového vozidla ustálenej správcom v súpise
majetku. Pokiaľ záujemca ponúkne nižšiu ako cenu uvedenú minimálnu kúpnu cenu, podmienky ponukového
konania nesplnil.
Záujemca zloží na správcovský účet č. SK4102000000003412564551 zábezpeku vo výške 50 % z ponúknutej
kúpnej ceny a to najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 90 dní.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu s jasným označením „Konkurz
M.I. Stav spol. s r.o. – predaj mot. vozidla Peugeot - neotvárať“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné
označenie, platí, že záujemca v takom prípade podmienky nesplnil a správca nenesie zodpovednosť za predčasné
otvorenie tejto ponuky.
Vecné náležitosti ponuky:
Označenie majetku, ktorého sa ponuka týka a výšku ponúknutej ceny a spôsob úhrady.
Osvedčenie o zabezpečení ponúkanej ceny (výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu ).
Preukázanie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi (čestným prehlásením).
Lehota na podávanie ponúk do verejného ponukového konania je 30 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania
v obchodnom vestníku. Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je ponukové konania zverejnené v
obchodnom vestníku a posledným dňom je tridsiaty deň (vrátane ) do 15.00 hod. Ak koniec lehoty pripadne na
sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Ponuky musia byť v
uvedenej lehote doručené do kancelárie správcu (nestačí podanie na poštovú prepravu).
Ďalšie podmienky a náležitosti:
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a to z vlastného
podnetu alebo na podnet veriteľského výboru.
Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 15 dní odo dňa otvárania obálok. Doručené a neodmietnuté ponuky
správca zhodnotí jednotlivo, ako aj vo vzťahu k ostatným ponukám s ohľadom na celkové maximálne uspokojenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca zhodnotí jednotlivo, ako aj vo vzťahu k ostatným ponukám s ohľadom na celkové maximálne uspokojenie
veriteľov. Pri rovnosti ponúk správca uprednostní tú ponuku, ktorá bude správcovi doručená skôr.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
So záujemcom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najlepšia, správca za splnenia podmienky úhrady ponúkanej
kúpnej ceny (cien) na správcovský účet v plnom rozsahu v lehote určenej správcom, spíše bez zbytočného odkladu
kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude speňažované motorové vozidlo. Kúpna zmluva so záujemcom nebude
uzavretá, ak kúpna cena nebude vopred uhradená na správcovský účet v plnom rozsahu. Ak nebude uhradená
kúpna cena úspešným záujemcom v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej lehote (nie dlhšej ako 7 dní), určenej
správcom, považuje sa ponukové konanie za zmarené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, alebo ju
neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa ponukové konanie za zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu
ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel ponukového konania alebo zmluvy, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to z dôvodov
na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej zábezpeky.

K000066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016/S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom SNP 2130/56, 934 01 Levice, IČO: 47 254 831,
zapísanú v Obchodnom registry Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods.3 ZKR, že dňa
05.10.2016, teda po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky
veriteľa:

Veriteľ

Úroky
omeškania

z Poplatok
omeškania

z Náklady
uplatnenia

z Suma
spolu

Por. číslo v
pohľadávok

Istina

Úroky

39.191,10
€

0,- € 0,- €

0,- €

0,- €

39.191,10
703.
€

39.206,25
€

0,- € 0,- €

0,- €

0,- €

39.206,25
704.
€

0,- € 0,- €

0,- €

0,- €

39.727,30
705.
€

18.222,30
€

0,- € 0,- €

0,- €

0,- €

18.222,30
706.
€

57.394,95
€

0,- € 0,- €

0,- €

0,- €

57.394,95
707.
€

Slovenská republika– Daňový
úrad Nitra,
39.727,30
Damborského 5,
€
949 01 Nitra
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Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.

K000067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CK INTER-NESK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová ulica 15, 902 03 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 838 973
Obchodné meno správcu:
SKKP, k.s.
Sídlo správcu:
Panenská 24, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2016 S1493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/15/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Opis súpisových zložiek majetku: Hnuteľné veci

Rok

Popis veci

výroby

Stav
opotrebovanosti

Právny dôvod zápisu majetku

nákladné vozidlo Peugeot Partner
FT 190C, 1.9D

2002

Majetok vo vlastníctve úpadcu - §
ods. 1 písm. a) ZKR

67

nákladný
Berlingo

2007

Majetok vo vlastníctve úpadcu - §
ods. 1 písm. a) ZKR

67

automobil

Citroen

Súpisová hodnota
v eurách

Nepojazdné

500 €

Nepojazdné

500 €

K000068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Broklová - STAVBY
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chocholná 35, 913 04 Chocholná - Velčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 662 749
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40R/2/2016-S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/2/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Michaela Broková - STAVBY, s miestom podnikania Chocholná
35, 913 04 Chocholná-Velčice, IČO 43662749, týmto ako ustanovený správca v súlade s ustanovením § 126 ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v účinnom znení zvolávam schôdzu veriteľov na deň
03.02.2017 o 12:00 hod., ktorá sa bude konať v sídle kancelárie správcu na Nám. SNP 13, 811 06 Bratislave
v zasadačke na 3. poschodí, pričom prezentácia účastníkov schôdze sa uskutoční v čase od 11:45 hod. do začatia
schôdze.
Program schôdze:
1. otvorenie schôdze veriteľov
2. správa konateľa dlžníka o stave spoločnosti
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3. zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
4. voľba veriteľského výboru
5. záver.
Pri registrácii sa veritelia fyzické osoby preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom z obchodného
registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa aj plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.

Mgr. Boris Kotleba, správca
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