Obchodný vestník 21/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2017

K002118
Spisová značka: 4K/62/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SLOVDAN, spol. s.r.o., so sídlom Čečinová 16/A, 821
05 Bratislava, IČO: 31 673 601, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Festin, a.s., so sídlom
Plynárenská 7/A, 824 60 Bratislava, IČO: 35 700 165, zastúpeného právnym zástupcom: JUDr. Silvia Predná, s.r.o.,
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava,
rozhodol
Súd konanie z a s t a v u j e.
Súd vracia zaplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zložiteľovi preddavku:
SLOVDAN, spol. s.r.o., so sídlom Čečinová 16/A, 821 05 Bratislava, IČO: 31 673 601, vedeného pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 236/2016, vo výške 1 659,70 € prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch
vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 24.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002119
Spisová značka: 4K/28/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: O.T.E.C. SR, s.r.o., so sídlom Oslobodenia 1068, 901
01 Malacky, IČO: 35 753 745, správcom ktorého je Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07
Bratislava, značka správcu: S 1211, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania
prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, značka správcu: S
1211, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 3 113,59 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 24.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002120
Spisová značka: 4K/27/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Viliam Bakoš, nar. 05.01.1965,
trvale bytom Francisciho 2391/6, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, št. občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Juraj
Bašnák, so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava, značka správcu S1451, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 21/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 31.01.2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Viliam Bakoš, nar. 05.01.1965,
trvale bytom Francisciho 2391/6, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, št. občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Juraj
Bašnák, so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava, značka správcu S1451, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava, značka
správcu S1451, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 590,85 €.
Súd návrh na priznanie náhrady vynaložených nákladov správcovi: JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie
Černyševského 10, 851 01 Bratislava, značka správcu S1451, značka správcu S1690, zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 24.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002121
Spisová značka: 8K/39/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ingrid Fabianová,
nar. 17.12.1970, bytom Nobelova 1290/6, 831 03 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: Ing. Anna
Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S1450, o určení odmeny a náhrady
preukázaných výdavkov predbežného správcu,
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava,
zn. správcu: S1450, odmenu v celkovej výške 165,97 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 109,35
€, ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného
pod pol. D 19, pol. reg. 178/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom
kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S1450, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 388,56 €,
vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 178/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch
vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 20.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca

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

Deň vydania: 31.01.2017

K002122
Spisová značka: 3K/65/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: COX media s.r.o., so sídlom
Krížna 20, 811 07 Bratislava, IČO: 45 379 203, správcom ktorého je: JUDr. Rozália Mareková, so sídlom kancelárie:
Lermontovova 9, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S363, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: COX media s.r.o., so sídlom Krížna 20, 811 07 Bratislava, IČO: 45 379
203, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 24.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002123
Spisová značka: 2K/17/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eva Bednárová,
nar. 08. 06. 1986, trv. byt. Znievska 7, 851 06 Bratislava, správcom ktorého je: Mgr. Peter Zemko, sídlo kancelária
Račianska 71, 831 02 Bratislava, značka správcu S 1417 o zvolaní prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd zvoláva podľa § 34 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) prvú schôdzu veriteľov úpadcu: Eva Bednárová, nar. 08. 06.
1986, trv. byt. Znievska 7, 851 06 Bratislava, ktorá sa bude konať dňa 17. 02. 2017 o 09:15 hod., na Okresnom súde
Bratislava I, v pojednávacej miestnosti č. 46, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Správa o
stave konkurzného konania, 3. Voľba veriteľského výboru, 4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ust. § 36
ZKR, 6. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 20.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002124
Spisová značka: 3K/14/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Bielovič, nar.
31.10.1983, bytom Cesta na Klanec 21/1332, Bratislava, správcom ktorého je: PERSPECTA Recovery, k. s., Ružová
dolina 25, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S1755, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Bielovič, nar.
31.10.1983, bytom Cesta na Klanec 21/1332, Bratislava, správcom ktorého je: PERSPECTA Recovery, k. s., Ružová
dolina 25, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S1755, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: Tomáš Bielovič, nar. 31.10.1983, bytom Cesta na Klanec 21/1332, Bratislava,
zrušuje pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002125
Spisová značka: 2K/19/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FUSETON a. s., so sídlom
Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 366 561
rozhodol

Súd odvoláva JUDr. Veronika Poláčková, sídlo kancelárie Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava,
značka správcu S 1803 z funkcie správcu úpadcu FUSETON a. s., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36
366 561.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu FUSETON a. s., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava,
IČO: 36 366 561, správcu: JUDr. RNDr. Silvia Prachová, Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, zn. správcu: S1819.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 23.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002126
Spisová značka: 2K/19/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FUSETON a. s., so sídlom
Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 366 561, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie
do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Veronika Poláčková, sídlo kancelárie Ivánska cesta 30/B, 821 04
Bratislava, značka správcu S 1803, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov
vo výške 1161,79 Eur.
Súd návrh na priznanie náhrady vynaložených nákladov správcovi: JUDr. Veronika Poláčková, sídlo
kancelárie Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, značka správcu S 1803, značka správcu S1690, zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 23.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002127
Spisová značka: 6K/9/2008
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Peter Šulek, nar. 08.02.1974,
bytom Sibírska 1614/32, 831 02 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom
kancelárie Račianska 71, 831 02 Bratislava, zn. správcu: S 1172, uznesením č. k. 6K/9/2008-252 zo dňa 15.12.2016,
rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava,
IČO: 35 724 803, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Západoslovenská energetika, a.s., so
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.1.2017
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K002128
Spisová značka: 6K/8/2010
Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: ERS Správcovská
spol. s.r.o., so sídlom Miletičova 7b, 821 05 Bratislava, IČO: 35 834 641, ktorá sa bude konať dňa 17.02.2017 o 10:00
hod., na Okresnom súde Bratislava I, v miestnosti č. dv. 46, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze
veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.1.2017
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K002129
Spisová značka: 6K/8/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ERS Správcovská spol. s.r.o., so
sídlom Miletičova 7b, 821 05 Bratislava, IČO: 35 834 641, rozhodol uznesením č. k. 6K/8/2010-307 zo dňa
19.12.2016, o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.1.2017
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K002130
Spisová značka: 6K/63/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Skyhawk s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08
Bratislava, IČO: 36 207 390, právne zastúpený: PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o., so sídlom Kmeťova 24, 040
01 Košice, IČO: 36 860 930, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Skyhawk s.r.o., so sídlom
Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 36 207 390
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Skyhawk s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 36 207 390 predbežného
správcu: Ing. Mgr. Viera Fraňová, so sídlom kancelárie Holubyho 16, 902 01 Pezinok, zn. správcu: S1260.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zisťovania majetku dlžníka
a vykonaných
úkonoch,zákonov
v lehote
20 dníwebovom
od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú
a o zmene
a doplnení niektorých
na svojom
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písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
5
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach
a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.

Súd
ustanovuje
dlžníkovi:
Skyhawk s.r.o., so sídlom
Miletičova
1, 821 08 Bratislava, IČO: 36Deň
207vydania:
390 predbežného
Obchodný
vestník
21/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
31.01.2017
správcu: Ing. Mgr. Viera Fraňová, so sídlom kancelárie Holubyho 16, 902 01 Pezinok, zn. správcu: S1260.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002131
Spisová značka: 6K/59/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810
00 Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zastúpený: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Štefánikova 8, 811
05 Bratislava, IČO: 36 853 186, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing Štefan Kepšta, nar.
05.10.1955, bytom Hlinkova 1796/3, 900 28 Ivanka pri Dunaji, občan SR
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Ing Štefan Kepšta, nar. 05.10.1955, bytom Hlinkova 1796/3, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
občan SR predbežného správcu: Ing. Tomáš Antonič, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 831 04 Bratislava, zn.
správcu: S 1257.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002132
Spisová značka: 6K/71/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: RED FIELD s.r.o., so sídlom Zvoleněves 44, 273 25
Kladno, Česká republika, IČO: 256 04 643, zastúpený: Peter Duman, bytom Mierová 60, 821 05 Bratislava, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SK Tabák, s.r.o., so sídlom Športová 20, 900 24 Veľký Biel, IČO: 35 844
639
rozhodol
Súd vyzýva dlžníka - SK Tabák, s.r.o., so sídlom Športová 20, 900 24 Veľký Biel, IČO: 35 844 639, aby sa do 20 dní
od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa možnosti
vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
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- hlavnú knihu (stav hotovosti,
pokladne)
a o zmene astav
doplnení
niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.
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- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.
Súd vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania podľa
§ 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží
a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,
súd na jeho majetok vyhlási konkurz.
3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle
ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle §
19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa
má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002133
Spisová značka: 8K/71/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Silvia Bíziková, rod. Belišová, nar.
30.07.1978, Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Silvia
Bíziková, rod. Belišová, nar. 30.07.1978, Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Silvia Bíziková, rod. Belišová, nar. 30.07.1978, Borovicová 5022/45, 900
27 Bernolákovo.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Peter Vároši, Záhrebská, P.O.BOX 75 6, 810 05 Bratislava, zn. správcu:
S398.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
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16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
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15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 24.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002134
Spisová značka: 8K/70/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: U.M.I.MA. s.r.o., Jasovská 45, 851 07
Bratislava, IČO: 43 858 627, právne zast.: OK advokátska kancelária s.r.o., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Cestovná agentúra BDT plus s.r.o., Kresánkova 9, 841 05
Bratislava, IČO: 31 398 154,
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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Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Cestovná agentúra BDT plus s.r.o., Kresánkova 9, 841 05 Bratislava,
IČO: 31 398 154.
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 24.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002135
Spisová značka: 8K/72/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Richard Čajkovič, nar. 22.09.1973,
Považanova 2, 841 02 Bratislava, právne. zast.: SHM PARTNERS s.r.o., Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Richard Čajkovič, nar. 22.09.1973, Považanova 2, 841 02 Bratislava
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Richard Čajkovič, nar. 22.09.1973, Považanova 2, 841 02 Bratislava, predbežného
správcu: JUDr. Karol Kovár, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S310.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002136
Spisová značka: 4K/72/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Čajkovič, nar. 04.09.1965, bytom Záhradnícka
74, 821 08 Bratislava, právne zast.: SHM PARTNERS s.r.o., Svätoplukova 2, 841 02 Bratislava, návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Róbert Čajkovič, nar. 04.09.1965, bytom Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava,
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Róbert Čajkovič, nar. 04.09.1965, bytom Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava, predbežného
správcu: JUDr. Eva Bieliková, so sídlom: Stromová 13, 831 01 Bratislava, zn. správcu: S405.
Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 25.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002137
Spisová značka: 4K/74/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bartolo s.r.o., so sídlom Stromová 13, 831 01
Bratislava, IČO: 46 725 725, v mene ktorého koná likvidátor zo zoznamu správcov: JUDr. Eva Bieliková, so sídlom
kancelárie Stromová 13, 831 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Bartolo s.r.o., so
sídlom Stromová 13, 831 01 Bratislava, IČO: 46 725 725,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Bartolo s.r.o., so sídlom Stromová 13, 831 01 Bratislava, IČO: 46 725 725, predbežného
správcu: JUDr. Veronika Poláčková, LL.M., so sídlom: Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S1803.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002138
Spisová značka: 8R/4/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Brány SK s.r.o., Gróbska 41, 900 27 Bernolákovo,
IČO: 44 752 041, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: Brány SK s.r.o., Gróbska 41, 900 27 Bernolákovo,
IČO: 44 752 041
rozhodol
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: Brány SK s.r.o., Gróbska 41, 900 27 Bernolákovo, IČO: 44 752 041.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Martin Sečanský, Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: Brány SK s.r.o., Gróbska 41, 900 27 Bernolákovo, IČO: 44 752 041.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Martin Sečanský, Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
c) prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
d) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
e) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f) vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
g) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
h) vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa § 10 ods. 1 ZKR,
i) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako
troch mesiacov,
j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok,
k) akékoľvek peňažné plnenie zo strany Dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v
priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 10000,-EUR, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov
Dlžníka schválených Správcom,
l) akékoľvek plnenia Dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií,
m) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej s Dlžníkom,
n) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky,
o) uznanie prihlásenej pohľadávky popretej Správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany Dlžníka v zmysle
ustanovenia § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len "ZKR" ).
2.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa12mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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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).
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).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
5.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 22 ods. 2 ZKR).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002139
Spisová značka: 4K/59/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ELVENOVA a.s., so sídlom
Boženy Němcovej, 811 01 Bratislava, IČO: 36 607 975, správcom ktorého je: KRIVANKON k.s., so sídlom Trnavská
cesta 74B, 821 02 Bratislava, značka správcu S1704, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného
rozvrhu výťažku,
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: ELVENOVA a.s., so sídlom Boženy Němcovej, 811 01 Bratislava, IČO:
36 607 975, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002140
Spisová značka: 2K/67/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Adrián Suja, nar. 22. 10.
1983, bytom 990 01 Veľký Krtíš, Železničná 27, správcom konkurznej podstaty ktorého je KASATKIN Recovery, k.s,
so sídlom kancelárie Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a KASATKIN Recovery, k.s, so sídlom kancelárie Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica,
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura a 20% DPH, t.j. 132,78
eura, spolu 796,66 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K002141
Spisová značka: 2K/37/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Marian Riečan, nar. 30.
10. 1968, bytom Mládežnícka 29, 974 04 Banská Bystrica, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. František
Vavráč, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 51, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Františkovi Vavráčovi, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 51 paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K002142
Spisová značka: 26K/48/2013

OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Henrich Sedlák,
nar. 09.06.1975, trvale bytom 29. augusta 387/18, 075 01 Trebišov uznesením zo dňa 20.12.2016 č.k. 26K/48/2013482 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska č. 5,
851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 namiesto konkurzného veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so
sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.01.2017.

Okresný súd Košice I dňa 23.1.2017
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
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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K002143
Spisová značka: 31K/1/2017

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice,
Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: VISK, s.r.o., so sídlom: Národná trieda 39, 040 01 Košice, IČO: 36 600
881 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: VISK, s.r.o., so sídlom: Národná trieda 39,
040 01 Košice, IČO: 36 600 881.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 25.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K002144
Spisová značka: 31K/71/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: EXPOSTAV Michalovce s.r.o. "v likvidácii",
so sídlom: Námestie osloboditeľov 64, Michalovce 071 01, IČO: 36 597 899, v zastúpení: H-GLOBAL-A s.r.o., so
sídlom: Svätoplukova 3930, 071 01 Michalovce, IČO: 44 831 501 - likvidátor o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Lukáš Michaľov, so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01
Košice, zn. správcu: S1790.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov 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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uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 25.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K002145
Spisová značka: 31K/48/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KORLEA INVEST, a.s., so
sídlom: Jesenského 25, 040 01 Košice, IČO: 36 532 045 o ustanovení správcu podstaty takto
rozhodol

Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Veronika Kubríková, PhD., so sídlom kancelárie: Radlinského 20/2231, 052 01
Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 25.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K002146
Spisová značka: 31K/72/2016

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. Maroš Škorec, narodený: 02.06.1972, bytom:
Čermeľská cesta 47/A, 040 01 Košice, práv. zastúpený: JUDr. Slávka Kováčová - advokátka, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Ing. Maroš Škorec, narodený: 02.06.1972, bytom: Čermeľská cesta
47/A, 040 01 Košice.
U z n á v a konkurz za malý.
Ustanovuje správcu podstaty: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6,
040 01 Košice, zn. správcu: S1752.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ustanovuje správcu podstaty: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6,
040 01 Košice, zn. správcu: S1752.
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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.
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.
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.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR“).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
5. 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).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. 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)
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podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
19. 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).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. 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 25.1.2017
JUDr. Július Tóth,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K002147
Spisová značka: 30K/1/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Dana Huňadyová, nar.
08.072.1967, bytom Brenneristr. 7, 4600 Wels, Rakúsko (pôvodne bytom Tulipánová 3591/1, 071 01 Michalovce) o
návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Povoľuje sa oddlženie dlžníka: Ing. Dana Huňadyová, nar. 08.072.1967, bytom Brenneristr. 7, 4600 Wels, Rakúsko
(pôvodne bytom Tulipánová 3591/1, 071 01 Michalovce).
Ustanovuje správcu: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlova č. 3, 040 01 Košice.
Určuje, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia 3 rokov od právoplatnosti tohto uznesenia budú
podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce
v peňažnom vyjadrení sumu 322 EUR, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 166
EUR v jednom kalendárnom mesiaci;
odmietnutie daru, alebo dedičstva;
uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne
úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru;
založenie právnickej osoby ako aj všetky právne úkony týkajúce sa účasti v obchodných spoločnostiach
ako aj právnických osobách;
úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych, alebo dozorných orgánov obchodných spoločností a iných
právnických osôb.
Dlžník je povinný poskytnúť správcovi ku koncu prvého roka skúšobného obdobia sumu 1.104,84 EUR na
uspokojenie záväzkov. Sumu peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť správcovi na uspokojenie
záväzkov ku koncu druhého roka skúšobného obdobia určí súd samostatným uznesením bezodkladne po ukončení
prvého roka skúšobného obdobia.
Správca je povinný 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 tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 23.1.2017
JUDr. Pavel Varga,
K002148
Spisová značka: 32K/34/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Repel, nar. 11.06.1976, bytom
Prostredný Hámor 359, 053 76 Mlynky, zast. Jana Mackovjaková, nar. 13.10.1983, 349 Kojšov, 055 52 Kojšov, o
priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. František Lukáč, so sídlom kancelárie Košická 56, 048
01 Rožňava, zn. správcu: S 1653, odmenu vo výške 165,97 EUR.
N e p r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. František Lukáč, so sídlom kancelárie Košická 56, 048 01
Rožňava, zn. správcu: S 1653, náhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. František Lukáč, so sídlom
kancelárie Košická
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P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. František Lukáč, so sídlom kancelárie Košická 56, 048
01 Rožňava, zn. správcu: S 1653, odmenu vo výške 165,97 EUR.
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Rožňava, zn. správcu: S 1653, náhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. František Lukáč, so sídlom
kancelárie Košická 56, 048 01 Rožňava, zn. správcu: S 1653, odmenu vo výške 165,97 EUR z preddavku
evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19 - 210/2016, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného
uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ
preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v
Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 25.1.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K002149
Spisová značka: 30K/21/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu, vyhláseného na majetok úpadcu: Hedviga
Šmelková, nar. 03.05.1972, bytom Južná 1723/5, 048 01 Rožňava, zast. Advokátska kancelária JUD. František
Hadušovský, Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01
Košice, zn. správcu: S1407.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 23.1.2017
JUDr. Pavel Varga,
K002150
Spisová značka: 31K/61/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., so sídlom:
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, proti dlžníkovi: MENDO - IN s.r.o., so sídlom: Stará baštová
967/1, 040 01 Košice, IČO: 36 600 547, práv. zastúpený: JUDr. Rudolfom Bezákom - advokátom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: MENDO - IN s.r.o., so sídlom: Stará baštová 967/1, 040 01
Košice, IČO: 36 600 547 pre osvedčenie platobnej schopnosti.
Priznáva dlžníkovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie účastník konkurzného konania 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.
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie účastník konkurzného konania 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.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 24.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K002151
Spisová značka: 30K/22/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Hanko, nar. 18.06.1972, bytom
Ďurkov 156, 044 19 Ruskov o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Erika Šimová, so sídlom kancelárie Čajákova 5, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1329, nespotrebovanú časť preddavku v sume 462,22 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 462,22 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 17.06.2016 pod položkou denníka D19- 145/2016 správcovi podstaty, JUDr.
Erika Šimová, so sídlom kancelárie Čajákova 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1329 na účet číslo IBAN:
SK0309000000005081627122, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 24.1.2017
JUDr. Pavel Varga,
K002152
Spisová značka: 30K/22/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Hanko, nar. 18.06.1972, bytom
Ďurkov 156, 044 19 Ruskov, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Erika Šimová, so sídlom kancelárie Čajákova 5, 040
01 Košice, zn. správcu: S1329 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Erika Šimová, so sídlom kancelárie Čajákova 5, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1329, paušálnu odmenu vo výške 796,65 € s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 24.1.2017
JUDr. Pavel Varga,

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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K002153
Spisová značka: 30K/38/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: : Peter Smutný, nar. 21.03.1972, bytom
Brezová 3, 040 01 Košice o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto

rozhodol

V r a c i a úpadcovi k rukám správcu podstaty: KONRES k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova
6/3388, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1651, nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 09.11.2015 pod položkou denníka D19 - 227/2015 správcovi podstaty,
KONRES k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1651 na účet SK54 1100
0000 0026 1077 3835 do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 24.1.2017
JUDr. Pavel Varga,
K002154
Spisová značka: 31K/34/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Ing. Drahomíra Nováková, nar.
5.1.1968, bytom Koháryho ul. 967/30, 934 01 Levice, ktorého správcom je LawService Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, S1731, o sťažnosti Mgr. Ing. Miroslava Zdychavského zo dňa
20.12.2016 a o návrhu správcu LawService Recovery. k.s. zo dňa 29.02.2016 na opravu uznesenia č.k.31K/34/2015118 zo dňa 22.12.2015, takto
rozhodol
I.Súd uznesenie Okresného súdu Nitra, č.k. 31K/34/2015-176 zo dňa 20.12.2016 z r u š u j e .
II.Súd návrh na vydanie opravného uznesenia z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu v časti I. výroku nie je prípustné odvolanie. Proti tomuto uzneseniu v časti II. výroku je
prípustné odvolanie.
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 Nitra dňa 24.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, 187
K002155
Spisová značka: 27K/23/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Fúska, nar. 11.12.1988, bytom Nitra, Murániho č.
31/23, vo veci vyhláseného konkurzu na dlžníka: Juraj Fúska, nar. 11.12.1988, bytom Nitra, Murániho č. 31/23, o
odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Fúska, nar. 11.12.1988, bytom Nitra, Murániho č.
Obchodný
vestník
21/2017konkurzu na dlžníka:
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
31.01.2017
31/23, vo veci
vyhláseného
Juraj Fúska,
nar. 11.12.1988, bytom Nitra, Deň
Murániho
č. 31/23,
o
odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I/ P r i z n á v a predbežnému správcovi, JUDr. Petrovi Bojdovi, so sídlom Nitra - Drážovce, Topoľčianska č. 31/61,
odmenu v sume 165,97 eur a náhradu preukázaných výdavkov v sume 134,10 eur.
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
predbežného správcu, JUDr. Petra Bojdu, so sídlom Nitra - Drážovce, Topoľčianska č. 31/61, odmenu a náhradu
preukázaných výdavkov, spolu v sume 300,07 eur, a to z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 19 - 104/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
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).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 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 24.1.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K002156
Spisová značka: 27K/27/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PROMIX SLOVENSKO, s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Komárno, Hadovská cesta č. 870, IČO: 36541931, zastúpeného likvidátorom: JUDr. Tomáš Pintér, nar. 14.12.1969,
bytom Bratislava, Dulovo námestie č. 4, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: PROMIX SLOVENSKO, s.r.o. v
likvidácii, so sídlom Komárno, Hadovská cesta č. 870, IČO: 36541931, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: PROMIX SLOVENSKO, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Komárno, Hadovská
cesta č. 870, IČO: 36541931.
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 24.1.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002157
Spisová značka: 27K/28/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alžbeta Szücsová, nar. 17.09.1961, bytom Číčov, Petöfiho
č. 59/1, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Alžbeta Szücsová, nar. 17.09.1961, bytom Číčov, Petöfiho č.
59/1, takto
rozhodol
I/ U s t a n o v u j e JUDr. Fadiho Fardousa, so sídlom kancelárie: Nitra, Štúrova č. 21, za predbežného správcu
dlžníkovi: Alžbeta Szücsová, nar. 17.09.1961, bytom Číčov, Petöfiho č. 59/1.
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 za
predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).
Okresný súd Nitra dňa 24.1.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K002158
Spisová značka: 27K/16/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ENTRA s.r.o., IČO: 36 789 747, so sídlom Nitra, Štúrova č.
41/1419, vo veci vyhláseného konkurzu na dlžníka: ENTRA s.r.o., IČO: 36 789 747, so sídlom Nitra, Štúrova č.
41/1419, o sťažnosti správcu proti uzneseniu Okresného súdu Nitra č. k. 27K/16/2016 - 169 zo dňa 05.12.2016,
takto
rozhodol
Uznesenie Okresného súdu Nitra č. k. 27K/16/2016 - 169 zo dňa 05.12.2016 z r u š u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 24.1.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K002159
Spisová značka: 31K/44/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K/44/2016
PREDVOLANIE
V spore
Navrhovateľa: LOVIS s.r.o., IČO: 46 328 980, so sídlom Južná trieda 119, 040 01 Košice
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : MM ENERG, s.r.o., IČO: 45 603 553, so sídlom Štefánikova trieda 52,
949 01 Nitra
predvolávame Vás na pojednávanie 13.02.2017 o 08.15 hod. na č.dv.17, prízemie
na Okresný súd Nitra, v miestnosti č. dv.: 17 posch.: prízemie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a uložiť Vám,Vydáva
aby ste
uhradili trovy
predvedenia
(§ 101
CSP).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto
24 pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
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na Okresný súd Nitra, v miestnosti č. dv.: 17 posch.: prízemie

Deň vydania: 31.01.2017

Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Nitre, dňa 25.01.2017
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
Okresný súd Nitra dňa 25.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K002160
Spisová značka: 31K/44/2016
Spisová značka: 31K/44/2016
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
navrhovateľa: LOVIS s.r.o., IČO: 46 328 980, so sídlom Južná trieda 119, 040 01 Košice
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : MM ENERG, s.r.o., IČO: 45 603 553, so sídlom Štefánikova trieda 52,
949 01 Nitra
súd nariadil pojednávanie
na deň
13.02.2017
o 08.15
-------------------------------------------------------------

hod.

na podpísanom súde v miestnosti č. dv.17/ prízemie
O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa:
- LOVIS s.r.o., IČO: 46 328 980, so sídlom Južná trieda 119, 040 01 Košice
- Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2
- Sociálna poisťovňa - ústredie, ul. 29. augusta č.8 a 10, Bratislava
- Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. Bratislava, Einsteinova 25
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava
V Nitre, dňa 25.01.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- Sociálna poisťovňa - ústredie, ul. 29. augusta č.8 a 10, Bratislava
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- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava
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Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
OKRESNÝ SÚD NITRA, Štúrova ul. 9, PSČ 949 68, tel. 037/6525 221-2, fax: 037/6526633
e-mail: podatelnaOSNR@justice.sk <mailto:podatelnaOSNR@justice.sk>
Okresný súd Nitra dňa 25.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K002161
Spisová značka: 31K/46/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Eva Ivančíková, nar. 24.3.1976, bytom Tokajská 136/8, 949
11 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Eva Ivančíková, nar. 24.3.1976, bytom Tokajská 136/8, 949 11
Nitra, takto
rozhodol
I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Eva Ivančíková, nar. 24.3.1976, bytom Tokajská 136/8, 949 11 Nitra.
II. Súd otvára malý konkurz.
III. Súd ustanovuje správcu JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble. Značka správcu
S477.
IV. Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V. Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až
6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
VI. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VII. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené
námietky súd neprihliada.
VIII. Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s návrhom na
vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať okrem
všeobecných náležitostí návrhu aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K002162
Spisová značka: 4K/36/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GLANCE HOUSE, s.r.o., so sídlom
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 796 425, správcom ktorého je JUDr. Miloš Hnat, so sídlom
kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o podaní správcu, takto
rozhodol
I.
určuje, že na podanie veriteľa: Daniela Tassyová, nar. 16.6.1989, bytom Hlohovec 99 vo výške 7
419,01,- eur doručené správcovi dňa 05.01.2017 sa neprihliada ako na prihlášku,
II.
určuje, že na podanie veriteľov: František Medveď, Emília Medveďová, obaja bytom Bodrocká 20,
P.O.BOX 8, 821 07 Bratislava vo výške 15 450,- eur doručené správcovi dňa 30.12.2016 sa prihliada ako na
prihlášku,
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 24.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002163
Spisová značka: 2R/4/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s., so sídlom
Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 35 810 807, správcom ktorého je I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265, o návrhu
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, na
potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k. 2R/4/2013-1144 zo dňa 29.12.2016 p o t v r d i l
prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484 voči úpadcovi: B.O.S. Slovakia, a.s., so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 35 810 807, prihlásených prihláškami na Okresnom súde Prešov v celkovej výške 6.467,77 eura na
navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.01.2017.
Okresný súd Prešov dňa 25.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002164
Spisová značka: 1K/8/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Alexander Jacuk, nar.
30.03.1966, trvale bytom Krásna Lúka 78, 082 73 Šarišské Dravce, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková, so
sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením
1K/8/2015-149 zo dňa 22.12.2016 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Alexander Jacuk, nar. 30.03.1966,
trvale bytom Krásna Lúka 78, 082 73 Šarišské Dravce po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.01.2017

Okresný súd Prešov dňa 25.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002165
Spisová značka: 2K/80/2009
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: František Štincík, nar. 26.03.1959,
bytom Záhradná 628/20, 087 01 Giraltovce, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k. 2K/80/2009-270
zo dňa 29.12.2016 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: František Štincík, nar. 26.03.1959, bytom
Záhradná 628/20, 087 01 Giraltovce po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.01.2017.
Okresný súd Prešov dňa 25.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002166
Spisová značka: 2K/53/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAHLMETER s.r.o., so sídlom 065
01 Hniezdne 379, IČO: 47 044 276, správcom ktorého je JUDr. Jozef Šperka PhD. MBA, so sídlom kancelárie
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol
konkurz na majetok úpadcu: STAHLMETER s.r.o., so sídlom 065 01 Hniezdne 379, IČO: 47 044 276 pre nedostatok
majetku z r u š u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 25.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002167
Spisová značka: 2R/2/2012

Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Hromada spol. s.r.o. v konkurze, so
sídlom 094 09 Majerovce 120, IČO: 31 719 554, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Janu Čepčekovú, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné z funkcie správcu
úpadcu.
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 25.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002168
Spisová značka: 1K/3/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pozemné stavby Prešov, s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Budovateľská 59, 080 01 Prešov, IČO: 36 474 771 o návrhu likvidátora dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Pozemné stavby Prešov, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Budovateľská 59, 080
01 Prešov, IČO: 36 474 771.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra

Okresný súd Prešov dňa 24.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002169
Spisová značka: 1K/2/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: HOOK SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom 086 04 Gerlachov 37,
IČO: 36 696 820, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MYA, s. r. o., so sídlom Volgogradská 13, 080
01 Prešov, IČO: 43 993 061, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: MYA, s. r. o., so sídlom Volgogradská 13, 080 01 Prešov, IČO: 43 993 061.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 24.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002170
Spisová značka: 4K/25/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SWH, s.r.o., so sídlom Velické
námestie 1178/15, 058 01 Ppoprad, IČO: 44 511 311, správcom ktorého je JUDr. Peter Rychnavský, so sídlom
kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
uznáva konkurz vyhlásený na majetok SWH, s.r.o., so sídlom Velické námestie 1178/15, 058 01 Ppoprad, IČO: 44
511 311 za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 25.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002171
Spisová značka: 40K/51/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K
dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, IČO 42 499 500, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Paradiso Plaza s. r. o. so sídlom Olbrachtova 3, 911 01 Trenčín, IČO 36 709 166, ktorého predbežným správcom je
JUDr. Alojz Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S485, o
návrhu predbežného správcu na uloženie povinnosti poskytnúť súčinnosť takto
rozhodol
I. Peter Habšuda, nar. 17.10.1972, trvale bytom Pod kaštieľom 949/49, 018 41 Dubnica nad Váhom sa vyzýva, aby v
lehote 7 dní od doručenia výzvy poskytol predbežnému správcovi JUDr. Alojzovi Žitníkovi so sídlom kancelárie
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S485 požadovanú súčinnosť predložením nižšie
uvedených listín, oznámení, resp. vyjadrení, a to :
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katastrálnou mapou,
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I. Peter Habšuda, nar. 17.10.1972, trvale bytom Pod kaštieľom 949/49, 018 41 Dubnica nad Váhom sa vyzýva, aby v
lehote 7 dní od doručenia výzvy poskytol predbežnému správcovi JUDr. Alojzovi Žitníkovi so sídlom kancelárie
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S485 požadovanú súčinnosť predložením nižšie
uvedených listín, oznámení, resp. vyjadrení, a to :
odovzdal predbežnému správcovi zoznam záväzkov, zoznam majetku a zoznam spriaznených osôb
dlžníka (podpísaný a s výslovným uvedením, že všetky údaje v ňom sú pravdivé a úplné, podpis musí byť úradne
osvedčený),
v prípade vlastníctva nehnuteľností predložil výpis z listu vlastníctva v katastri nehnuteľností SR spolu s
katastrálnou mapou,
predbežnému správcovi oznámil, či úpadca bol v období počas piatich rokov pred začatím konkurzného
konania vlastníkom, resp. spoluvlastníkom nehnuteľností (ak prešli vlastnícke práva k nehnuteľnosti z osoby dlžníka,
na koho tieto práva k nehnuteľnosti prešli a na základe akého právneho titulu),
v prípade vlastníctva hnuteľných vecí predložil doklad o zakúpení, resp. obstaraní hnuteľnej veci,
predbežnému správcovi oznámil, či dlžník urobil počas troch rokov pred začatím konkurzného konania
právny úkon bez primeraného protiplnenia v zmysle § 58 ZKR, resp. zvýhodňujúci právny úkon v zmysle § 59 ZKR
alebo počas piatich rokov pred začatím konkurzného konania ukracujúci právny úkon v zmysle § 60 ZKR,
predbežnému správcovi oznámil, či dlžník má toho času vo vlastníctve motorové vozidlá, resp. či v
minulosti bolo na dlžníka evidované motorové alebo prípojné vozidlo, ak áno, dokedy,
ak prešli vlastnícke práva k motorovému alebo prípojnému vozidlu z osoby dlžníka, na koho tieto práva
prešli a na základe akého právneho titulu,
aké iné práva k motorovému alebo prípojnému vozidlu sa viažu toho času k dlžníkovi,
či toho času dlžník vlastní cenné papiere, resp. či v minulosti cenné papiere vlastnil, ak áno, dokedy,
resp. akým právnym titulom prešli z vlastníctva dlžníka na tretiu osobu,
predložil úplné účtovníctvo za účtovné obdobia rokov 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (všetky doklady
vrátane účtovných kníh, riadnych a mimoriadnych účtovných závierok) a za účtovné obdobie od 01.01.2016 až po
súčasnosť,
oznámil identifikačné údaje dlžníka.
II. V prípade nesplnenia tejto povinnosti môže súd nariadiť predvedenie konateľa dlžníka za účelom podania
vysvetlenia alebo mu môže uložiť pokutu do výšky 165 000 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 24.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K002172
Spisová značka: 38K/8/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Ing. Peter Mosný, nar. 30.06.1965, trvale
bytom Trnovská 669/2A, 907 01 Myjava, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Andrej Jaroš so sídlom
kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka správcu S373, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Ing. Peter Mosný, nar. 30.06.1965, trvale bytom Trnovská 669/2A, 907 01 Myjava sa
zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha(odvolací návrh).
(§ 127
ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín dňa 25.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K002173
Spisová značka: 22K/3/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ladislav Halbavý, nar. 04.01.1980,
trvale bytom Partizánska 164/51, 972 51 Handlová, uznaný za malý, ktorého správcom je JUDr. Darina Válková so
sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, 911 01 Trenčín, značka správcu S167, takto
rozhodol
I.
Opravuje sa výrok II. a odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu č.k. 22K/3/2016-58 zo dňa 09.12.2016
tak, že priezvisko ustanoveného správcu má správne znieť: Válková a značka ustanoveného správcu má správne
znieť: S167.
II. V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č.k. 22K/3/2016-58 zo dňa 09.12.2016 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2 C.s.p.)
Okresný súd Trenčín dňa 25.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K002174
Spisová značka: 25K/30/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Talian, nar. 1.7.1988, Sobotište
41, 906 05 Sobotište, správcom ktorého je Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie Čilistovská 12, 931 01 Šamorín,
o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K002175
Spisová značka: 36K/19/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: JEVEL s.r.o., IČO: 36 504 483,
so sídlom 919 55 Kátlovce č. 309, správcom ktorého je JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie Robotnícka 79, 905
01 Senica, uznesením č.k.: 36K/19/2012 - 380 zo dňa 16.12.2016, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
27.12.2016, povolil vstup nového veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 8, 851 02 Bratislava,
IČO: 35 724 803.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.01.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.1.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K002176
Spisová značka: 3K/25/2013

Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu úpadcu: Marián Kolísek, nar. 29.6.1968, bytom Zvolenská 13,
010 01 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom Marián Kolísek, s miestom podnikania Zvolenská 13, 010 01
Žilina, IČO: 34 220 984, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou do 22.01.2017, správkyňou ktorého je Ing.
Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Odvoláva Ing. Gabrielu Gregorovú, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 25.1.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K002177
Spisová značka: 6K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zděnka Malatínová, nar. 03.11.1966, trvale bytom: Ružová
2670/10, 038 61 Vrútky, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Zděnka Malatínová, nar. 03.11.1966, trvale bytom: Ružová 2670/10,
038 61 Vrútky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina dňa 24.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K002178
Spisová značka: 6K/27/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Eva Konaříková, nar. 17.10.1967,
trvale bytom: Zárieč - Keblov 61, 013 32 Svederník, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Eva Konaříková, nar. 17.10.1967, trvale bytom: Zárieč Keblov 61, 013 32 Svederník.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Peter Veselovský, so sídlom kancelárie: A. Bernoláka 6, 034 01
Ružomberok.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn. 6K/27/2016.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku
/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí
byť doručená
v základnej
lehoteč.do
45 dníZ.od
Vydáva
Ministerstvosprávcovi
spravodlivosti
Slovenskej prihlasovacej
republiky podľa zákona
200/2011
z. vyhlásenia
o Obchodnomkonkurzu.
vestníku Ak veriteľ
a o zmene
a doplnení
niektorých
na svojom
sídle: www.justice.gov.sk
doručí správcovi prihlášku
neskôr,
na prihlášku
sazákonov
prihliada,
veriteľwebovom
však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods.341, 2. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 1, 2. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku
v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Žilina dňa 24.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K002179
Spisová značka: 6K/4/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Hlušák, nar. 04.01.1988, bytom
Hraničiarov 1200/14, 028 01 Trstená, správcom ktorého je: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie: Horné
Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36795364, v časti o návrhu správcu na schválenie konečného
rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Schvaľuje konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov, tak že zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu zapísaného do všeobecnej podstaty vo výške 9.208,76 eur sa uspokojujú:
1. pohľadávky proti podstate,
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a) odmena správcu
priznaná za
výkon funkcie
správcu
do konania
prvejč.schôdze
veriteľov vo výške a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
796,66 eur,
b) odmena správcu z výťažku
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Schvaľuje konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov, tak že zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu zapísaného do všeobecnej podstaty vo výške 9.208,76 eur sa uspokojujú:
1. pohľadávky proti podstate,
a) odmena správcu priznaná za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov vo výške
796,66 eur,
b) odmena správcu z výťažku
300,87 eur,
c) náklady konkurzu (poštovné + kancelárske)
d) náklady konkurzu (bankové)
366,91 eur,
e) súdny poplatok z výťažku vo výške
f) výdavky správcu súvisiace so zrušením konkurzu vo výške

-

-

40,00 eur.

80,94 eur,
18,00 eur,

2. Nezabezpečení veritelia sa uspokojujú zo sumy výťažku vo výške 7.605,38 eur po odpočítaní pohľadávok proti
podstate nasledovne:
a) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko,
zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod číslom 542 097 902, konajúca na území Slovenskej
republiky prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom
Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713 (predtým CETELEM SLOVENSKO, a.s.) vo
výške
2.847,59 eur,
b) OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916, vo výške
708,78 eur,
c) Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31340890, vo výške
622,97 eur,
d) Prima Banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, vo výške
2.449,94 eur,
e) Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00686930, vo
výške
95,06 eur,
f) ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 36
867 594, vo výške
881,04 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 24.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K002180
Spisová značka: 2K/20/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: WAND s.r.o., so sídlom J. Rumana
27/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 571 965, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi: WAND s.r.o., so sídlom J. Rumana 27/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 571
965 pre nedostatok majetku zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov
na účinky
svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
Ak súd zastaví konkurzné
konanie
pre nedostatok
majetku,
začatia konkurzného
konania zanikajú až
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia
o
zastavení
konkurzného
konania pre nedostatok
36
majetku v Obchodnom vestníku

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci
deň
po zverejnení
uznesenia v Obchodnom
vestníku,
bez ohľadu na iné spôsoby jeho Deň
doručenia.
Obchodný
vestníktohto
21/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania: 31.01.2017
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
Ak súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku, účinky začatia konkurzného konania zanikajú až
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok
majetku v Obchodnom vestníku
(§ 20 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Žilina dňa 25.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K002181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROP-AUTOSKLO,KE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 579 301
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková
Sídlo správcu:
Révová 7, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/60/2012 - S 1605
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/60/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, so sídlom kancelárie: Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 42 262 844,
vo veci úpadcu EUROP-AUTOSKLO,KE, s.r.o. sídlo: Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava, IČO: 36 579 301, týmto
v súlade s § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.

JUDr. Zuzana Betáková Krkošková

K002182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sputniková 13, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/56/2016 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/56/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 3
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky zo mzdy za mesiac
december 2016.
Súpisová hodnota: 406,31 €
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K002183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Liptáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ida 342, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2016 S1155
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I
32K/30/2016
Súpis všeobecnej podstaty

1. Typ súpisovej zložky majetku: Pohľadávka z účtu v banke
Číslo účtu (názov a forma vkladu): SK48 1100 0000 0026 1477 2477
Banka: Tatra banka a.s.
Suma: 1 670 eur
Právny dôvod: Finančné úspory úpadkyne
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 670 eur

V Košiciach, 26.1.2017
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca podstaty

K002184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Liptáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ida 342, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2016 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/30/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V právnej veci úpadcu úpadcu Mária Liptáková, nar. 08.01.1961, trvale bytom Veľká Ida 342, 044 55 Veľká Ida, na
majetok ktorej bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32K/30/2016 zo dňa 19.12.2016
zvoláva podľa ust. § 34 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu podstaty - ul.
Holubyho 12, Košice dňa 17.3.2017 o 13.00 hod. Program schôdze: 1. Otvorenie, 2. Správa o činnosti správcu a
stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ZKR, 4. Rozhodovanie o výmene správcu
podľa § 36 ZKR, 5. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca podstaty

K002185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slovpanel a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 634 770
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 6k/14/2015/s1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina
6k/14/2015
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Miroslav Hlad správca konkurznej podstaty spoločnosti Slovpanel, a.s. , so sídlom Kamenná cesta 3, 010 88
Žilina v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 oznamuje , že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli doručené vo
vyššie uvedenom konkurznom konaní nasledovné prihlášky veriteľov:
1. E – Byt správa domov s. r. o., so sídlom Hraničná 5, Poprad , Slovenská republika v celkovej sume 364,44
€
2. Sociálna poisťovňa , so sídlom Ul.29. augusta , Bratislava , Slovenská republika v celkovej sume 2310,70 €

S úctou

JUDr. Miroslav Hlad

K002186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Somorovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zapotok 70, 900 81 Šenkvice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2016 S1636BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/25/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o 1. kole dražby
LexCreditor k.s., so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava–Staré Mesto, značka správcu S1636, správca úpadcu
Daniel Somorovský, nar. 01.01.1973, bytom Zapotok 70, 900 81 Šenkvice, št. občan SR (ďalej len "úpadca"), ako
dražobník poverený výkonom dražby v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a podľa záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa vyhlasuje 1. kolo dražby majetku
úpadcu, uvedeného v súpise oddelenej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 156/2016 dňa 12.08.2016
a zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe:
Dražobník a navrhovateľ dražby:
LexCreditor k.s., so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava–Staré Mesto, značka správcu S1636
Osvedčujúci notár:
JUDr. Tomáš Trella, Panenská 24, 811 03 Bratislava
Miesto konania dražby:
LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava–Staré Mesto, 1. poschodie
Dátum konania dražby:
08.03.2017
Čas zahájenia dražby:
9:30 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Čas registrácie záujemcov o dražbu:
09:00 hod. – 9:30 hod. v mieste konania dražby
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť:
09:15 hod.
Podmienka vstupu pre verejnosť:
Vstupné vo výške 3,- EUR/osoba
Opakovaná dražba:
Nie
Predmet dražby:
Súbor nehnuteľností zapísaných do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká
9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, vo vlastníctve úpadcu zapísaných na LV č. 3265 a LV č. 280 vedených
Katastrálnym odborom Okresného úradu Pezinok, v katastrálnom území Veľké Šenkvice, okres: Pezinok, obec:
Šenkvice nasledovne:

byt č. 1 nachádzajúci sa na 1. poschodí rodinného domu so súpisným číslom 1048, postavenom na
parc. č. 401/1, na ulici Zapotok 1048/70, 900 81 Šenkvice, vedený Katastrálny odborom Okresného úradu
Pezinok, pre katastrálne územie Veľké Šenkvice na LV č. 3265, a k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o
veľkosti 8550/24148;
byt č. 2 nachádzajúci sa na 2. poschodí rodinného domu so súpisným číslom 1048, postavenom na
parc. č. 401/1, na ulici Zapotok 1048/70, 900 81 Šenkvice, vedený Katastrálny odborom Okresného úradu
Pezinok, pre katastrálne územie Veľké Šenkvice na LV č. 3265, a k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o
veľkosti 15598/24148;
garáž so súpisným číslom 1048, postavená na parc. č. 401/2, na ulici Zapotok 1048/70, 900 81
Šenkvice, vedený Katastrálny odborom Okresného úradu Pezinok, pre katastrálne územie Veľké Šenkvice
na LV č. 280;
pozemok – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 584 m², parc. č. 401/1, vedený Katastrálny
odborom Okresného úradu Pezinok, pre katastrálne územie Veľké Šenkvice na LV č. 280;
pozemok – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m², parc. č. 401/2, vedený Katastrálny
odborom Okresného úradu Pezinok, pre katastrálne územie Veľké Šenkvice na LV č. 280;

Predmet dražby (súbor nehnuteľností) sa draží tak „ako stojí a leží“.
Cena predmetu dražby:
157.000,00 EUR
Najnižšie podanie:
157.000,00 EUR
Minimálne prihodenie:
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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1.000,00 EUR
Dražobná zábezpeka:
15.000,00 EUR
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky:
Bankovým prevodom, alebo vkladom na bankový účet správcu, IBAN: SK02 7500 0000 0040 1770 8388 vedený
v Československá obchodná banka, a.s. nasledovne:
Variabilný symbol - IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa Správa
pre prijímateľa: ZABEZPEKA – SENKVICE
a to všetko tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr dňa 06.03.2017.
Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet správcu vykonaný tak, aby
zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr dňa 06.03.2017.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, zložiteľ,
ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v deň konania
dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená dražobná
zábezpeka. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny:
Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní zaplatenej zábezpeky, na
bankový účet správcu, IBAN: SK02 7500 0000 0040 1770 8388 vedený v Československá obchodná banka, a.s., a
to bankovým prevodom alebo vkladom pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak
ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK – SENKVICE, a to tak, aby bola na daný účet pripísaná do
15 dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby:
27.02.2017 o 10:00 hod.
Poskytnutie ďalších informácií je možné dohodnúť na telefónnom čísle +421 (2) 5413 1276, prípadne
info@lexcreditor.sk.

e-mailom:

Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona
č. 527/2002
Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi: a) doklad o zložení dražobnej
zábezpeky, b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.), c) ak ide o fyzickú osobu –
podnikateľa, resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako jeden
(1) mesiac, d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
na dražbe vyhlásenej správcom v konkurznej veci číslo konania 4K/25/2016, e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou
vylúčenou z dražby.
Nadobudnutie vlastníctva:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote a stanoveným spôsobom, prechádza na
neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po pripísaní doplatku vydraženej ceny predmetu
dražby dostane vydražiteľ od správcu dve (2) vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. Správca zašle
jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení do siedmich (7) dní
príslušnému okresnému úradu a odovzdá vydražiteľovi predmet dražby na základe zápisnice o odovzdaní predmetu
dražby.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt
podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí
tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

LexCreditor k.s.

K002187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurtinus Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenná 11, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Cyrila a Metoda 2, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2016 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej
podstaty.

JUDr. František Hadušovský, správca konkurznej podstaty úpadcu: Pavol Jurtinus, narodený 19.06.1976, bytom
Jesenná 11, 056 01 Gelnica, v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

V zmysle § 96 ods. 3 ZKR zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.

Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu č. 31K/2/2016 S 804 a je možné doň nahliadať
po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č.: 058/7329464, prípadne e-mailom na:
fhadusovsky@gmail.com v úradných hodinách v sídle správcu.

V Rožňave, dňa 26. 01. 2017
JUDr. František Hadušovský, správca

K002188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Nekanovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.9.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lea Gubová
Sídlo správcu:
Hornopotočná 16, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/29/2015 S 1269
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/29/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu Lenka Nekanovičová, nar. 1.9.1976, Františkánska 3, 917 01 Trnava doplňujem
o nasledovnú súpisovú zložku majetku:
Iná majetková hodnota, zrážka zo mzdy úpadcu Lenka Nekanovičová, nar. 1.9.1976, Františkánska 3, vo výške
86,57 Eur uskutočnená za mesiac 12 /2016, súpisová hodnota 86,57 Eur.
JUDr. Lea Gubová, správca

K002189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučes Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lerchenfelder strasse 70/72 70/72, 010 80 Wien
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2016 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Miroslav Hlad – správca , so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca
úpadcu Lukáša Kučesa, nar. 20.11.1991, trvale bytom Lerchenfelder strasse 70/72, 1080 Viedeň, Rakúsko
(posledný pobyt v SR - ul. SNP 446, 013 25 Stráňavy),
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 4K/4/2016, oznamuje, že po základnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 4K/4/2016, oznamuje, že po základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, boli doručené do kancelárie správcu nasledovné prihlášky
pohľadávok veriteľov:

1. Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičová 4 , Bratislava, Slovenská
republika v celkovej hodnote 114,48 €
2. Kooperativa poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičová 4 , Bratislava , Slovenská
republika v celkovej hodnote 61,71 €

S úctou

JUDr. Miroslav Hlad

K002190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Csatlós
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oborín 26, 076 75 Oborín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/38/2016 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/38/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Gabriela Csatlós, narodená 24.04.1981, bytom Oborín
26, 076 75 Oborín, podľa ustanovenia § 34 a nasl. zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, zvolávam prvú schôdzu veriteľov na deň 9.3.2017 o 14.00 hod. do kancelárie správcu na
Pribinovej 8 v Košiciach (druhé poschodie), s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov,
prezentácia, 2. Správa o doterajšom priebehu konkurzného konania, činnosti správcu a stave úpadcovho majetku,
3. Hlasovanie o výmene správcu, podľa ustanovenia § 36 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, 4. Voľba zástupcu veriteľov, 5. Záver schôdze veriteľov. Pri prezentácii veritelia
predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného, prípadne iného registra v ktorom sú
zapísané. Zástupcovia veriteľov predložia písomnú plnú moc na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti. JUDr.
František Kočka, správca

K002191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šebesta Otto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nálepkova 4040/24, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 6K/21/2016 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/21/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Miroslav Hlad – správca , so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca
úpadcu Otto Šebesta, nar. 03.04.1967, Nálepkova 4040/24, 036 01 Martin (ďalej aj ako len „Úpadca) zvoláva prvú
schôdzu veriteľov na deň 10. Marca 2017 o 8.30 hod. v kancelárii správcu, na Vajanského 588, 024 01 Kysucké
Nové Mesto, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze 2. správa o činnosti správcu a stave konkurzu 3.
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR 4. Voľba zástupcu veriteľov 5. Rôzne 6. Záver
Pri zisťovaní́ prezencie veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z OR. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, pripadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.

K002192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Šelestiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.F. Scherera 4799/36, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/56/2015 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/56/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Matúš Šelestiak, nar. 17.03.1982, E.F. Scherera 4799/36, 92101 Piešťany,
t. č. v Ústave na výkon väzby Ilava, týmto na základe záväzného pokynu Okresného úradu Bratislava ako
príslušného orgánu udeleného dňa 10.1.2017, sp. zn. 6K/56/2015 doručeného správcovi dňa 17.1.2017 vyhlasujem
2. kolo verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledujúcich podmienok:
VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ – 2. kolo
I. Predmet súťaže
Predmetom súťaže je ponuka najvyššej kúpnej ceny za hnuteľné veci – strelné zbrane úpadcu, uložené v úschove
Okresného riaditeľstva PZ v Trnave, vysunuté pracovisko Piešťany, odd. poriadkovej polície ako samostatných
súpisových položiek.
Majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v obchodnom vestníku č. 016/ 2017 zo dňa 24.
januára 2017, a to pod súpisovou položkou č. 1 až č. 4 nasledovne:
1. hnuteľná vec: pištoľ samonabíjacia, Grand Power, typ: K100, kal. 9 MM Luger, v. č.: E003665, súpisová hodnota
70,- €,
2. hnuteľná vec: guľovnica samonabíjacia, ČZ Uherský Brod, typ: CZ858Tactical, kal. 7,62x39, v. č.: 12640E858,
súpisová hodnota 170,- €,
3. hnuteľná vec: Revolver, Taurus, typ: M 85, kal. 38 Special, v. č.: RE55941, súpisová hodnota 120,- €,
4. hnuteľná vec: malokalibrovka samonabíjacia, GSG, typ: GSG-5, kal. 22 LR, v. č.: B022541, súpisová hodnota
100,- €,
II. Záväzná ponuka
Záujemca je povinný vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku. Obsahom záväznej ponuky musí
byť označenie súťaže, označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu a navrhovaná kúpna cena vyjadrená aj
slovom. Minimálna kúpna cena sa stanovuje na sumu súpisovej hodnoty jednotlivých hnuteľných vecí uvedenú pri
každej súpisovej položke č. 1 až č. 4 uverejnenej v obchodnom vestníku č. 016/ 2017 zo dňa 24. januára 2017. Ako
prílohu záväznej ponuky je záujemca povinný doložiť fotokópiu zbrojného preukazu príslušnej skupiny.
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III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: "6K/56/2015 S 1357 - konkurz na majetok úpadcu Matúš Šelestiak - súťaž na predaj
hnuteľných vecí – NEOTVÁRAŤ". Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu
osobne alebo ako zásielku najneskôr v 15-ty deň od uverejnenia oznámenia o konaní verejnej obchodnej súťaže do
15.00 hod. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom doručenia. Na obálky doručené
po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník nemôže už raz
doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať. Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku; ak doručí viac
záväzných ponúk, bude sa prihliadať iba na ponuku s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
IV. Vyhodnotenie súťaže
Za úspešného účastníka v súťaži sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná a ktorý
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu
zmluvu s dobou splatnosti kúpnej ceny nie dlhšou ako pätnásť (15) dní.
Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, alebo v určenej lehote nezaplatí kúpnu cenu, správca
účastníka zo súťaže vyradí a ak bola uzavretá zmluva, odstúpi od nej. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka,
alebo ak došlo k odstúpeniu od zmluvy, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten
účastník, ktorý splnil podmienky súťaže a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým
nie je súťaž skončená.
O vyhodnotení súťaže správca spíše záznam, ktorý bezodkladne doručí príslušnému orgánu. Otváranie
obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo jeho povereného zamestnanca.
V. Skončenie súťaže
Súťaž sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno
považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu alebo nezaplatil kúpnu cenu, a
to ani po opätovnom vyhodnotení, alebo ak o zrušení rozhodol kedykoľvek do zaplatenia kúpnej ceny správca.
Pokiaľ je prvé kolo súťaže skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu predmetu súťaže, správca bezodkladne
vyhlási opakované kolo súťaže za obdobných podmienok ako druhé kolo súťaže.
VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v súťaži sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a
samotnú súťaž zrušiť, pri formálnych nedostatkoch ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzvať účastníka na doplnenie
a vykonanie opravy a vyzvať účastníkov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia
výhodnejšej ponuky (užšia súťaž), ako aj predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Záväzný výklad podmienok
súťaže určuje správca.
Každý z účastníkov musí spĺňať zákonné predpoklady pre nadobudnutie predmetu súťaže, inak bude zo súťaže
vyradený. Úspešnému účastníkovi bude vec vydaná len po predložení nákupného povolenia vydaného príslušným
správnym orgánom.
VII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu v každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. +421/2/20862132, poštou na adresu Prievozská 4B, 821 09
Bratislava, alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty asistent2@akmisik.sk. Správca neposkytuje informácie
o počte záujemcov, účastníkov ani doručených záväzných ponúk. Správca bude písomne informovať úspešných aj
neúspešných účastníkov, avšak až po skončení súťaže.
JUDr. Oľga Karásková, správca
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K002193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EDEN s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 854 847
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/70/2012S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/70/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu EDEN s.r.o. so sídlom Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 35 854 847
pod sp. zn.: 28K/70/2012, správca oznamuje, že v zmysle § 96 ods. 2 ZKR bol zostavený zoznam pohľadávok proti
podstate.
Zároveň správca úpadcu EDEN s.r.o. oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
POUČENIE:
Zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu v pracovných dňoch od
9,00 hod. do 15,00 hod. v sídle
správcu na Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu
poradie pohľadávky proti podstate.
V Považskej Bystrici 26.01.2017
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K002194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
900 63 Jakubov č. 475, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 642 890
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/48/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/48/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

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

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom: Zelená 2, 811 01 Bratislava, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV, s miestom podnikania 900 63 Jakubov č. 475, IČO: 32 642 890, podľa ust. § 34 a
§ 35 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „ZKR“), zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 10.03.2017 o 10:00 hod. (prezentácia od
09:30 hod.) na adrese kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava, zasadačka, 2. poschodie.

Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba veriteľského výboru,
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR),
5. Záver.

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V Bratislave, dňa 26.01.2017

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

K002195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kapičiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 45, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/50/2016 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/50/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: Marek Kapičiak, nar. 13.05.1984, trv. byt. 1. mája 45, 902 01 Pezinok týmto v
zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty nasledovne:
2. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac december 2016 v sume 607,30 €, súpisová hodnota 607,30 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Michal Kiča, správca

K002196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Kňažko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianske Sučany 368, 972 21 Nitrianske Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/47/2016S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/47/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu Július Kňažko, sp. zn. 40K/47/2016
1.Iná majetková hodnota:
popis: nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
hodnota: 663,88,-EUR.

2.Iná majetková hodnota:
popis: peňažná hotovosť
hodnota: 1.660,00,-EUR
Adresa umiestnenia: Nitrianske Sučany 368, 972 21 Nitrianske Sučany

JUDr. Vladimír Žitník, správca

K002197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Marciňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvory 1932/18, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/20/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/20/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu Michaela Marciňová, sp. zn. 40K/20/2016
4.Iná majetková hodnota:
popis: príjem podliehajúci konkurznej podstate za obdobie 10/2016
hodnota: 727,82,-EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5.Iná majetková hodnota:
popis: príjem podliehajúci konkurznej podstate za obdobie 11/2016
hodnota: 1.778,82,-EUR.

6.Iná majetková hodnota:
popis: príjem podliehajúci konkurznej podstate za obdobie 12/2016
hodnota: 727,82,-EUR.

JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K002198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Západoslovenské žriedla, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 66, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 131 418
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/34/2015 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/34/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o doručení prihlášky po základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok
JUDr. Marek Radačovský, správca majetku úpadcu Západoslovenské žriedla, a.s., so sídlom Popradská 66, 040 11
Košice, IČO: 34 131 418, podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola do kancelárie správcu doručená prihláška
nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: FRUTAROM ETOL, d.o.o., Škofja vas 39, Škofja vas, Republika Slovenija,
IČO: 5048869, v celkovej sume 28.323,05 €.

V Košiciach dňa 26.01.2017
JUDr. Marek Radačovský, správca

K002199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Broda František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 14, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2016 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty úpadcu František Broda, nar. 23.9.1965, bytom
Hviezdoslavova 14, 083 01 Sabinov, týmto podľa § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška por. č. 1 nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Slovenská
sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, predmetom ktorej je uplatnenie
pohľadávky v celkovej sume 75 390,99 Eur. Správca ďalej oznamuje, že vyššie uvedená pohľadávka bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Oneskorene prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva, do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky
do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K002200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štipáková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického č. 2/75, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1964
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 6K/18/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Tatiana Štipáková, bytom Jilemnického 2/75, 036 01
Martin,
nar.:
14.09.1964,
týmto
zverejňuje
doplnenie
súpis
všeobecnej
podstaty:
1. Pohľadávka z účtu
Popis
veci:
dorovnanie
zrážiek
zo
mzdy
od
HBM
Pharma
s.r.o.
Spoluvlastnícky
podiel
Úpadcu
(zlomok):
1/1
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena):
100,00
EUR
Deň
zapísania
majetku
do
súpisu:
25.01.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý nadobudol úpadca počas konkurzu

2. Pohľadávka z účtu
Popis veci: Nevyplatený preddavok Okresného súdu Žilina
Spoluvlastnícky
podiel
Úpadcu
(zlomok):
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena):
663,88
Deň
zapísania
majetku
do
súpisu:
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
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Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K002201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: J. L. Logistic, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 764 701
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/13/2016/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/13/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov
Správca úpadcu, J. L. Logistic, s.r.o. v konkurze, so sídlom: Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, IČO: 36
764 701, sp. zn. 6K/13/2016, po splnení predpokladov na vypracovanie konečného rozvrhu pre nezabezpečených
veriteľov v zmysle § 101 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len
,,ZoKR") a § 49 vyhl. MS SR č. 665/2005 Z.z., a to: úplné speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu zapísaného
do súpisu všeobecnej podstaty, neprebiehajúce žiadne spory o určenie popretých pohľadávok a neprebiehajúce
spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, a po prerokovaní zámeru zostaviť konečný
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty na schôdzi veriteľov konanej dňa 2. 12. 2016, predkladá nezabezpečeným
veriteľom návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre uspokojenie oprávnených pohľadávok
nezabezpečených veriteľov.
V zmysle § 101 ods. 1 ZoKR vyzýva zástupcov veriteľov na jeho schválenie alebo podanie odôvodnených námietok
v lehote 15 dní. Lehota začína plynúť od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konečný rozvrh výťažku na schválenie: výťažok dosiahnutý speňažením majetku tvorí sumu vo výške 12 500,Eur. Po odrátaní pohľadávok proti všeobecnej podstate vo výške 7 508,90 Eur tvorí výťažok určený na uspokojenie
pre veriteľov sumu 4 991,10 Eur.
V Bratislave dňa 26. 1. 2017
JUDr. Margita Hrivňáková, správca

K002202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMARO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 785 543
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/31/2016 S 1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/31/2016
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise
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Správca dňa 26.01.2017 pripísal poznámku o spornom zápise k nasledujúcim súpisovým zložkám majetku
oddelenej podstaty na základe uplatnenia práva vylučujúceho zapísanie do súpisu v zmysle §78 ods. 3 ZKR:
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Žiačkovej,
nar.
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291/51,
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Poznámka o spornom zápise k súpisovej položke p.č. 4-9, 11
Deň sporného zápisu: 26.1.2017
Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie práva vylučujúceho zapísanie veci do súpisu v zmysle §78 ods. 3 ZKR
Osoba v prospech, ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu: Mária Randusová, nar. 30.05.1960, bytom Družstevná 291/51, Dubnica nad
Váhom
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Číslo
Číslo
Dôvod
Zabezpečný zabezpeč Zabezpečný zabezpeč
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veriteľ
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veriteľ
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pohľadáv
v 2.
pohľadáv
zložky
poradí
ky podľa poradí
ky podľa
majetku
zoznamu
zoznamu

VÚB, a.s.
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80
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0
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Majetok 3.
osoby - Ing.
Márie
Randusovej
rod.
Žiačkovej,
nar.
30.05.1960,
bytom
Družstevná
291/51,
Dubnica
nad Váhom
zapísaný v
zmysle §
79 ods. 1
ZKR

Poznámka o spornom zápise k súpisovej položke p.č. 10
Deň sporného zápisu: 26.1.2017
Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie práva vylučujúceho zapísanie veci do súpisu v zmysle §78 ods. 3 ZKR
Osoba v prospech, ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu: Mária Randusová, nar. 30.05.1960, bytom Družstevná 291/51, Dubnica nad
Váhom

Súpis majetku podstát ( oddelená podstata ) vyhotovený (
v tomto znení ) v Trenčíne dňa : 26.1.2017
Ing. Katarína
Roderová
správca konkurznej podstaty
úpadcu
číslo konania :
40K/31/2016
konanie vedené Okresným
súdom Trenčín

K002203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OPERA JET a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 616 834
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Čižmárová
Sídlo správcu:
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/44/2016/S112
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/44/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpis všeobecnej podstaty:
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Pohľadávka vo výške 12500,00 EUR Pavel Sedlák,, ul. Mládeže 592, 285 22 Zruč nad Sázavou, ČR
pokuta v zmysle ust. § 11 ods. 2/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
Pohľadávka vo výške 12500,00 EUR PhDr. Martin Hudec Pri Vinohradoch 23/D , 83106 Bratislava
pokuta v zmysle ust. § 11 ods. 2/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

JUDr. Jarmila Čižmárová, správca

K002204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mary Louise s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kresánkova 10, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 525 967
Obchodné meno správcu:
Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/37/2016 S1639
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/37/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvency k.s., správca úpadcu Mary Louise s.r.o., so sídlom Kresánkova 10, 841 05 Bratislava, IČO: 47 525 967,
oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín od
09:00 do 12:00 a 13:00 do 16:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese
správcu, telefonicky na tel. 0908 739 620, alebo e-mailom na m.viskup.spravca@gmail.com.

K002205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Mikula ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska cesta 1731/35, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1984
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/13/2016/S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/13/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
LICITOR recovery, k.s. ako správca úpadcu: František Mikula, nar. 02.06.1984, bytom Morovnianska cesta
1731/35, Handlová, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 38K/13/2016, ktorým je
účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu (IBAN): SK37 1100 0000 0029 3515 6691.
LICITOR recovery, k.s., správca
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K002206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Klimaszevský - PRIMEX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
s miestom podnikania Lúčky 4433/29, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 280 147
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/46/2013 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/46/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava zverejnenia OV 46/2016 zo dňa 08.03.2016
Dňa 08.03.2016 bolo v OV č. 46/2016 zverejnené oznámenie v nasledovnom znení:
JUDr. Martina Poláčková, správca úpadcu Ing. Juraj Klimaszevský – PRIMEX s miestom podnikania Lúčky 4433/29,
017 01 Považská Bystrica, IČO: 37 280 147 oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa Slovenská republika
- Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín v sume 2.332,50 € a v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií zapísanie do zoznamu pohľadávok.
Týmto opravujem zverejnenie nasledovne:
JUDr. Martina Poláčková, správca úpadcu Ing. Juraj Klimaszevský – PRIMEX s miestom podnikania Lúčky 4433/29,
017 01 Považská Bystrica, IČO: 37 280 147 oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa Slovenská republika
- Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín v sume 3.288,50 € a v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií zapísanie do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K002207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAMAX - X, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prakovce 13, 055 62 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 601 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/49/2014 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/49/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30K/49/2014 zo dňa 20. marca 2015 súd vyhlásil konkurz na majetok
úpadcu VAMAX – X, s.r.o., so sídlom 13, 055 62 Prakovce, IČO: 36 601 764, pričom ma zároveň ustanovil za
správcu majetku úpadcu. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 26. marca 2015, v čiastke
OV 59/2015.
Ako správca majetku úpadcu VAMAX – X, s.r.o., so sídlom 13, 055 62 Prakovce, IČO: 36 601 764, týmto v súlade
s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamujem, že som zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa
Všeobecná úverová banka, a.s., ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s..
Zároveň oznamujem svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s.,
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V Košiciach, dňa 26. januára 2017
JUDr. Milan Okajček, správca

K002208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mary Louise s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kresánkova 10, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 525 967
Obchodné meno správcu:
Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/37/2016 S1639
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/37/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Insolvency k.s., správca úpadcu Mary Louise s.r.o., so sídlom Kresánkova 10, 841 05 Bratislava, IČO: 47 525 967, v
súlade s ustanovením § 32, ods. 7, písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia pohľadávky iného veriteľa
možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR na bankový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu
IBAN: SK18 0200 0000 0032 2598 8957, variabilný symbol je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

K002209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatarčiak Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalité 206, 023 14 Skalité
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1980
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/18/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, ako správca
úpadcu: Pavol Tatarčiak, nar.: 02.11.1980, bytom 023 14 Skalité 206 v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. SK89 0900 0000 0051 2482 3845,
BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca
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K002210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AVICENUM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osadná 11, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 045 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavol Malich
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2016 S277
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK

V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov, týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, bola:

1. dňa 25.01.2017 do kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa BAD, s.r.o., Matuškova 49, 976 31 Vlkanová,
IČO: 31631045, ktorého pohľadávky v celkovej výške 7.025,39 EUR boli prihlásené súhrnnou prihláškou a sú
zapísané v zozname pohľadávok pod č. 346 – 364.

JUDr. Pavol Malich, správca
úpadcu AVICENUM, s.r.o.

K002211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HERIMEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 151, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 618 667
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2013 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena zverejnených údajov v Obchodnom vestníku týkajúcich sa súpisových zložiek majetku Pozemky
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833,
správca úpadcu HERIMEX, s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 618 667, so sídlom na ulici Partizánska 1274/151 Žiar nad
Hronom oznamuje zmenu údajov zverejnených v Obchodnom vestníku č. 106/2014 zo dňa 05.06.2014
K010629 (Súpis oddelenej podstaty) týkajúcich sa oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
republika – Daňový úrad Banská Bystrica so sídlom Nová 13, 974 01 Banská Bystrica a súpisových zložiek majetku
Pozemky, pričom uvedené zverejnenie sa nahrádza nasledovným znením súpisu súboru nehnuteľného
majetku oddelenej podstaty:
Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005; zabezpečovacie právo / záložné právo na zabezpečenie pohľadávky vo výške 2.271,87
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Bratislava, IČO: 35 776 005; zabezpečovacie právo / záložné právo na zabezpečenie pohľadávky vo výške 2.271,87
EUR, a to vo výške zistenej zabezpečenej pohľadávky 2.271,87 EUR zapísanej v zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 45 až 49;
Súbor nehnuteľného majetku
i.
ii.

Pozemok, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Parcelné číslo: 268/1, Výmera: 405 m², LV č. 6052,
Štát: SR, Obec: Banská Bystrica, Poznámka: KN-E, Katastrálne územie: Radvaň,
Pozemok, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Parcelné číslo: 268/2, Výmera: 213 m², LV č. 6052,
Štát: SR, Obec: Banská Bystrica, Poznámka: KN-E, Katastrálne územie: Radvaň,

Súpisová hodnota Súboru nehnuteľného majetku (i) + (ii) = 3.840,00 EUR.
Súpisová hodnota súboru nehnuteľného majetku bola Správcom zmenená na základe Znaleckého posudku č.
3/2017 vypracovaný Súdnym znalcom Ing. Júliusom Kračúnom, Na Graniari č. 1A, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika zapísaný v zozname znalcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod
evidenčným číslom 911790 pre odbor stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, zo dňa 11.01.2017.

K002212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bružeňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 31, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Šoltésovej 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 K /79/2015 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 K /79/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Miroslav Vereb, Hrnčiarska č. 3, 040 01 Košice, správca úpadcu Peter Bružeňák, nar. 26.05.1956, Staničná č.
31, 044 31 Kostoľany nad Hornádom, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26
K/79/2015, v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 20.02.2017 o 09:00 hod. v kancelárii správcu s
nasledovným programom: 1. Prezentácia 2. Voľba zástupcu veriteľov 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.
Košice dňa 26.01.2017
JUDr. Miroslav Vereb
správca

K002213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsóri Gabriel, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 2298/32, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/53/2016 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/53/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Gabriel Zsóri, nar. 25.10.1972, bytom Lipová
2298/32, 900 28 Ivanka pri Dunaji, v súlade s ustanovením § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zvoláva prvú schôdzu konkurzných veriteľov na
deň 10. marec 2017 o 09:00 hod. v Hoteli Falkensteiner Bratislava, na Pilárikovej ulici č.5 v Bratislave. Prezencia
účastníkov sa začne o 08:45 hod.
Program schôdze:
1. Prezencia účastníkov a otvorenie schôdze.
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania.
3. Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu podľa § 36 ZKR.
4. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 37 ZKR.
5. Ukončenie schôdze.
Pri prezencii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti. Podľa § 35 ods. 2 ZKR: „Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej
pohľadávky. Predseda schôdze môže povoliť účasť na schôdzi veriteľov aj úpadcovi, štatutárnemu orgánu úpadcu
alebo zákonnému zástupcovi úpadcu.“ Správca konkurznej podstaty týmto vyššie menované osoby upozorňuje, že v
prípade ich účasti na schôdzi veriteľov budú tieto osoby alebo ich zástupcovia pri prezencii vyzvaní k predloženiu
dokladu totožnosti, právnické osoby k predloženiu výpisu z obchodného registra a ich zástupcovia k preukázaniu sa
plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

K002214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Judita Kovácsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 280/74, 930 13 Trhová Hradská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1982
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/33/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/33/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu Judita Kovácsová, nar. 02.04.1982, bytom
Hlavná ulica 280/74, 930 13 Trhová Hradská, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu do
správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 25K/33/2016 S 1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 16:00 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel.
č. +421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu na bratislava@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné
realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania sa.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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K002215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Belica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drietoma 520, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38K/19/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/19/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznom konaní 38K/19/2016 a vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Martin Belica, nar. 14.10.1980,
913 03 Drietoma 520, štátny občan SR (ďalej len „úpadca“) na základe súhlasu zástupcu veriteľov
Československá obchodná banka,a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 s vylúčením
nehnuteľného majetku zo súpisu všeobecnej konkurznej podstaty zo dňa.16.12.2016 a v zmysle ustanovenia § 81
a nasl. Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto

v y l u č u j e m zo súpisu všeobecnej konkurznej podstaty nehnuteľné veci, ktoré boli zverejnené vo vydaní
Obchodného vestníka č. 135/2016 zo dňa 14.07.2016 pod položkou č. K016392 a to:
1. Nehnuteľnosti v spoluvlastníckom podiele 1/24 vlastníka Belica Martin, nar. 14.10.1980, Šafárikova 2, 911
08 Trenčín, občan SR, nachádzajúce sa v obci Trenčín, k.ú. Záblatie vedené v evidencii okresného úradu Trenčín
zapísané na LV č. 1976 v registri „E“ ako:
parcela č.

vo výmere

kultúra

1451

2034m2

Orná pôda

1503

1304m2

Orná pôda

2. Obchodný podiel v rozsahu čo predstavuje vklad od základného imania obchodnej spoločnosti ČOVMONT,
s.r.o. so sídlom Palackého 11, Trenčín 911 01, IČO: 34 148 841, reg. OS TN, oddiel Sro, vložka 1297/R sumu
3.319,391888 EUR, kde hodnota obchodného podielu v zmysle ust. §4 ods. 3 vyhl.č. 665/2005 Z. z. predstavuje
sumu 100,00 EUR.

Odôvodnenie:
Je odôvodnený predpoklad, že náklady na speňaženie majetku vylúčeného zo súpisu by pravdepodobne prevýšili
výťažok z jeho speňaženia.
Správcovský dom, k.s., Správca

K002216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Belica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drietoma 520, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
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Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38K/19/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

OZNÁMENIE O ZOSTAVENÍ ZOZNAMU POHĽADÁVOK PROTI PODSTATE A ZÁMERE ZOZSTAVIŤ KONEČNÝ
ROZVRH PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
Správca úpadcu: Martin Belica, nar. 14.10.1980, 913 03 Drietoma 520, štátny občan SR zverejňuje svoj zámer
zostaviť v zmysle § 101 ZKR konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov. Zároveň týmto oznamuje, že zostavil
Zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z konečného rozvrhu pre
nezabezpečených
veriteľov.
Do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Nitrianska
42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, každý pracovný deň od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. + 421 908 845 515 resp. na adrese:
spravcovskydom@gmail.com
Poučenie:
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive, a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
Správcovský

dom,

k.s.,

Správca

K002217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Zachej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta J. Alexyho 5037/33, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/17/2016 S 1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
36K/17/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca úpadcu Eva Zachej, nar. 17.11.1964, bytom: Cesta J. Alexyho 5037/33, 921 01
Banka, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok do konkurzu bola doručená nasledovná prihláška:

Veriteľ
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Prihlásená suma (v EUR)
267,69
240,72
130,12
1,86
60,06
60,06

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom
7
8
9
10
11
12
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13
14
15
16
17
18
19
20

K002218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kujovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1962
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2016/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/41/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Rastislav Kujovič, narodený 26.09.1962, trvale
bytom Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: Dunajská 4, 811 08 Bratislava, 3 posch., a to v úradných hodinách počas
pracovných dní:
Pondelok až Štvrtok: od 08:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:30
Piatok: od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00

Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na info@konkurzna.sk alebo na tel.: 02/20759517.

V Bratislave, dňa 26.01.2017

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K002219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Korbašová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vozokany 139, 956 05 Radošina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1990
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2014 s1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

VŠEOBECNÁ PODSTATA
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Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka; Suma: 135,96; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku pohľadávky:
nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu; Dlžník: Jaroslava
Korbašová, nar. 28.02.1990, bytom Vozokany 139, 956 05 Radošina, Súpisová hodnota majetku: 135,96 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka; Suma: 11,45; Mena: EUR; právny dôvod vzniku pohľadávky:
vrátenie peňažnej pohľadávky poskytnutej súdnym exekútorom v rámci exekučného konania v prospech
oprávneného; Dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava – Petržalka;
Súpisová hodnota majetku: 11,45 EUR.

K002220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Blašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 49, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/56/2016-S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/56/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Peter Podolský, správca úpadcu Katarína Blašková, nar. 20.09.1966, bytom: Trnavská 49, 902 01 Pezinok,
občan SR v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Bratislava I pod sp.zn. 8K/56/2016, zvoláva v
súlade s ust. §34 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení, prvú schôdzu veriteľov na deň 10.03.2017 o 08.00
hodine, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu (v zasadacej miestnosti na 3. poschodí) na Námestí SNP 13, 811
06 Bratislava. Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1. otvorenie schôdze veriteľov
2. správa o stave konkurzu a činnosti správcu
3. voľba zástupcu veriteľov(ust. §107 zákona č. 7/2005 Z.z.)
4. rozhodovanie o výmene správcu (ust. §36 zákona č. 7/2005 Z.z.)
5. záver. Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.
Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo
do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Veriteľ predloží pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z
obchodného registra, zástupca veriteľa platnú plnú moc.
Mgr. Peter Podolský, správca

K002221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kujovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1962
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2016/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/41/2016
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2K/41/2016
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.
mája 2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca: Rastislav Kujovič, narodený
26.09.1962, trvale bytom Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok
Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Bratislava zo dňa 16.01.2017, sp. zn. 2K/41/2016, uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 17/2017 zo dňa 25.01.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená
spoločnosť: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 4, 811 08 Bratislava,
značka správcu: S1784 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Rastislav Kujovič, born: 26.09.1962, Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava, our duty is to inform you, that the District
Court in Bratislava I dated 16.01.2017, No. 2K/41/2016, and promulgated in the Commercial bulletin No. 17/2017
from 25.01.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Bratislavská konkurzná a
reštrukturalizačná, k.s., Dunajská 4, 811 08 Bratislava as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right
the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
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).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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).
For each secured claims must be submitted a separate application, indicating the secured amount, type, order,
subject and legal grounds of security rights (§ 29 sec. 2 BRA).
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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).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total amount of the claim in the application is divided into principal and accessories, whilst the application is
distributed in accordance with the law of reason (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
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).
The application shall be accompanied by the documents proving the facts therein. A creditor who is an entity in the
application shall state whether the claim credited to the accounts the extent to which, or the reasons why the claim in
the accounts does not (§ 29 sec. 6 BRA).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
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
thedetermination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
Whoever, with reference to retention of title could otherwise no exclusions case of inventory, can their rights in
bankruptcy applications also apply, as would apply security rights. Such a creditor application form authorized
administrator to inventory and monetization things subject to ownership. To build such a creditor shall apply the
provisions governing the secured creditor. Section 9 shall apply equally to the application of the rights of creditors on
the debtor rented item for the agreed rent for a specified period, in order to transfer leased object to property of
debtor (§ 29 sec. 9 end 10 BRA).
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Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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).
Participant of the bankruptcy proceedings has the right not later than the deadline for signing invoke the defense
claims of bias against the judge who has tried the case and decide if having regard to its relation to the matter, the
participants or their representatives may have doubts about their impartiality. The delayed court disregarded
objections (197 sec. 6 BRA).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
In an objection must be in addition to the general particulars of submissions provided against whom it is filed, the
reason for which is to be the judge excluded when the party exercises the objection that the reason for exclusion
learned and evidence to support its claim, the nature permits it, except for those He can not join without his guilt. For
administration, which does not meet the requirements under the first sentence, the court disregarded; In this case,
the matter does not present superior court. Provisions on the removal of defects shall not apply. (§ 52 sec. 2 CSR).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166
ods.2 ZKR ).
The debtor - a person has the right, after the cancellation of bankruptcy under the conditions established by this Act
to seek a court waiver of their debt (§ 166 sec. 1 BRA first sentence). The debtor has the right to claim the waiver of
their debts if bankruptcy was canceled because of the debtor's assets are not sufficient to satisfy claims against
substance (§ 166 sec. 2 BRA).
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).
The proposal for debt relief is entitled to file a debtor who is a person, together with the bankruptcy petition, or during
insolvency proceedings and the cancellation of bankruptcy. Proposal to allow debt relief in addition to the general
requirements of the proposal must also contain a statement of reasons which reflects an honest debtor's intention to
make reasonable efforts to satisfy its creditors (§ 167 sec. 1 BRA).
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V Bratislave, 26.01.2017
In Bratislava, 26.01.2017

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., trustee of the bankrupt

K002222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GM TECHNOLOGY SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súvoz 1, 911 32 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 546 505
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birosova
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40R/3/2016 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/3/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Danica Birošová, správca dlžníka GM TECHNOLOGY SK s. r. o. so sídlom Súvoz 1, 911 32, Trenčín,
Slovenská republika, IČO 44 546 505 oznamuje účastníkom reštrukturalizačného konania, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na Piaristickej ulici 46, Trenčín 911 01 , počas pracovných dní od 8,00
hod do 15,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na
e-mailovú adresu: advokat@ak-birosova.sk.
Trenčín, dňa 26.01.2017

JUDr. Danica Birošová, správca

K002223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marek Toporka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pokroku 3, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/26K/43/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/43/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 26K/43/2016 JUDr. Jana Závodská, správca
navrhovateľa – úpadcu: Ing. Marek Toporka, nar. 17.09.1970, bytom Pokroku 3, 044 42 Rozhanovce oznamuje, že
po prevzatí veci od pôvodnej správkyne do správcovského spisu je možné nahliadnuť v každý pracovný deň od
07.30 hod. do 13.30 hodiny v kancelárii správcu: Slovenskej jednoty 8, Košice. Termín nahliadnutia je možné si
dohodnúť na tel. č. 055/6233640 alebo mailom na adrese: bhz@stonline.sk.
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V Košiciach dňa 25.01.2017
JUDr. Jana Závodská, správca

K002224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDSON s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duchnovičova 474, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 462 667
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2016 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty:
HNUTEĽNÉ VECI:
Typ súpisnej položky majetku: Motorové vozidlo LADA LADA, VIN:XTA21214071848746 EČ: ML006AF, Súpisová
hodnota majetku (aj mena): 400,-Eur
JUDr. Lenka Jamnická, správca

K002225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDSON s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duchnovičova 474, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 462 667
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2016 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty: Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01
Prešov, Slovenská republika
Poradové číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 5/A-1
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo k motorovým vozidlám vo vlastníctve úpadcu
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Rozhodnutie správcu dane č. 703/340/45885/08/Vas zo dňa
24.10.2008 v spojení s rozhodnutím č. 703/340/33767/09/Vas zo dňa 04.08.2009. Záložné právo vzniklo
registráciou v Notárskom centrálnom registri záložných práv.
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise oddelenej podstaty: 1
Popis súpisovej zložky majetku: PRÍVES NÁKLADNÝ, VIN:U5HV0751161RB0846, EČ: ML436YA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,-Eur
Dôvod zápisu majetku do súpisu oddelenej podstaty úpadcu: vlastné zistenia a šetrenia správcu, lustrácia
evidencie motorových vozidiel, prihláška zabezpečeného veriteľa

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K002226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Stanislav Ďuratný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribišova 13, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/40/2016 S1503
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/40/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku

Popis hnuteľnej veci, rok výroby a stav
opotrebovanosti

Podielové
spoluvlastníctvo

3

Hnuteľná vec

ŠKODA Favorit, rok výroby: 1990, EČV: BL253DJ,
VIN: TMBACA200M0233744

1/1

1 100,00 EUR

4

Hnuteľná vec

Uhlová brúska BOSCH GWS 14-150 C

1/1

1 80,00 EUR

5

Hnuteľná vec

Vŕtačka Narex EV 513 D

1/1

1 50,00 EUR

Počet

Súpisová hodnota
majetku

Mgr. Dušan Marko, správca.

K002227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marta Ličková ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolomana Banšella 2436/2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.11.1954
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2013 / S1388
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
1K/11/2013
Súpis všeobecnej podstaty

VÝMAZ POZNÁMKY O SPORNOM ZÁPISE + AKTUALIZÁCIA SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

SÚPIS MAJETKU všeobecná podstata
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
1./ POZEMKY

por.č. parc. č. KN-C č.

druh pozemku

LV č. kat.úz.

okres

výmera v m2

spoluvl. podiel

súp. hodnota

1

1070/2

orná pôda

261

Uderiná

Lučenec

45

1/1

9,00 €

2

1070/101

orná pôda

261

Uderiná

Lučenec

1052

1/1

210,40 €

3

1070/102

orná pôda

261

Uderiná

Lučenec

303

1/1

60,60 €

4

1093/5

orná pôda

261

Uderiná

Lučenec

184

1/1

36,80 €

5

238/1

trvalé trávnaté porasty

380

Uderiná

Lučenec

440

1/2

44,00 €

6

238/2

trvalé trávnaté porasty

380

Uderiná

Lučenec

440

1/2

44,00 €

7

303/3

orná pôda

217

Uderiná

Lučenec

259

1/2

25,90 €

8

303/4

trvalé trávnaté porasty

217

Uderiná

Lučenec

1523

1/2

152,30 €

9

396/1

orná pôda

217

Uderiná

Lučenec

1726

1/2

172,60 €

10

469/1

orná pôda

217

Uderiná

Lučenec

1076

1/2

107,60 €

11

469/2

orná pôda

217

Uderiná

Lučenec

1109

1/2

110,90 €

12

511/2

orná pôda

217

Uderiná

Lučenec

352

1/2

35,20 €

13

536/1

trvalé trávnaté porasty

217

Uderiná

Lučenec

266

1/2

26,60 €

14

536/2

orná pôda

217

Uderiná

Lučenec

259

1/2

25,90 €

15

606/2

orná pôda

217

Uderiná

Lučenec

637

1/2

63,70 €

16

606/3

orná pôda

217

Uderiná

Lučenec

636

1/2

63,60 €

17

640/3

trvalé trávnaté porasty

380

Uderiná

Lučenec

204

1/2

20,40 €

18

640/4

trvalé trávnaté porasty

380

Uderiná

Lučenec

446

1/2

44,60 €

19

640/5

trvalé trávnaté porasty

380

Uderiná

Lučenec

446

1/2

44,60 €

20

640/6

trvalé trávnaté porasty

380

Uderiná

Lučenec

204

1/2

20,40 €

21

679/1

trvalé trávnaté porasty

380

Uderiná

Lučenec

429

1/2

42,90 €

22

679/2

trvalé trávnaté porasty

380

Uderiná

Lučenec

277

1/2

27,70 €

23

679/3

trvalé trávnaté porasty

217

Uderiná

Lučenec

277

1/2

27,70 €

24

679/4

trvalé trávnaté porasty

380

Uderiná

Lučenec

429

1/2

42,90 €

25

730/1

trvalé trávnaté porasty

380

Uderiná

Lučenec

553

1/2

55,30 €

26

730/2

trvalé trávnaté porasty

380

Uderiná

Lučenec

553

1/2

55,30 €

27

731/1

trvalé trávnaté porasty

217

Uderiná

Lučenec

308

1/2

30,80 €

28

731/2

trvalé trávnaté porasty

217

Uderiná

Lučenec

311

1/2

31,10 €

29

817/1

orná pôda

217

Uderiná

Lučenec

2993

1/2

299,30 €

30

817/2

orná pôda

217

Uderiná

Lučenec

2993

1/2

299,30 €
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31

1081/2

orná pôda

217

Uderiná

Lučenec

665

1/2

66,50 €

32

1081/3

orná pôda

217

Uderiná

Lučenec

666

1/2

66,60 €

33

1128/2

orná pôda

217

Uderiná

Lučenec

845

1/2

84,50 €

34

1128/3

orná pôda

217

Uderiná

Lučenec

845

1/2

84,50 €

35

1160/2

orná pôda

217

Uderiná

Lučenec

2003

1/2

200,30 €

36

1160/3

orná pôda

217

Uderiná

Lučenec

1002

1/2

100,20 €

37

269/3

trvalé trávnaté porasty

149

Uderiná

Lučenec

414

1/2

41,40 €

38

288/1

orná pôda

149

Uderiná

Lučenec

806

1/2

80,60 €

39

288/2

trvalé trávnaté porasty

149

Uderiná

Lučenec

77

1/2

7,70 €

40

400/1

orná pôda

149

Uderiná

Lučenec

849

1/2

84,90 €

41

440/1

orná pôda

149

Uderiná

Lučenec

307

1/2

30,70 €

42

441/101

orná pôda

149

Uderiná

Lučenec

670

1/2

67,00 €

43

441/101

orná pôda

149

Uderiná

Lučenec

38

1/2

3,80 €

44

570/1

trvalé trávnaté porasty

149

Uderiná

Lučenec

87

1/2

8,70 €

45

570/2

orná pôda

149

Uderiná

Lučenec

393

1/2

39,30 €

46

588/3

orná pôda

149

Uderiná

Lučenec

408

1/2

40,80 €

47

641/1

trvalé trávnaté porasty

149

Uderiná

Lučenec

525

1/2

52,50 €

48

641/2

trvalé trávnaté porasty

149

Uderiná

Lučenec

171

1/2

17,10 €

49

663/5

trvalé trávnaté porasty

149

Uderiná

Lučenec

338

1/2

33,80 €

50

663/6

trvalé trávnaté porasty

149

Uderiná

Lučenec

18

1/2

1,80 €

51

724/7

trvalé trávnaté porasty

149

Uderiná

Lučenec

130

1/2

13,00 €

52

724/8

trvalé trávnaté porasty

149

Uderiná

Lučenec

181

1/2

18,10 €

53

725/1

trvalé trávnaté porasty

149

Uderiná

Lučenec

592

1/2

59,20 €

54

725/2

trvalé trávnaté porasty

149

Uderiná

Lučenec

339

1/2

33,90 €

55

779/2

trvalé trávnaté porasty

149

Uderiná

Lučenec

274

1/2

27,40 €

56

780/2

trvalé trávnaté porasty

149

Uderiná

Lučenec

476

1/2

47,60 €

57

808/3

orná pôda

149

Uderiná

Lučenec

2517

1/2

251,70 €

58

968/2

orná pôda

149

Uderiná

Lučenec

1252

1/2

125,20 €

59

1000/2

orná pôda

149

Uderiná

Lučenec

944

1/2

94,40 €

60

1171/1

orná pôda

149

Uderiná

Lučenec

1194

1/2

119,40 €

61

400/18

orná pôda

480

Podrečany

Lučenec

5755

1/1

1 151,00 €

62

3650/2

lesné pozemky

1273 Lovinobaňa

Lučenec

923

788/254272

0,57 €

63

3650/3

lesné pozemky

1273 Lovinobaňa

Lučenec

5923

788/254272

3,67 €

64

3800/23

trvalé trávnaté porasty

1273 Lovinobaňa

Lučenec

1487

788/254272

0,92 €

65

3804/2

lesné pozemky

1273 Lovinobaňa

Lučenec

17539

788/254272

10,87 €

66

3804/8

lesné pozemky

1273 Lovinobaňa

Lučenec

6560

788/254272

4,07 €

67

3804/9

lesné pozemky

1273 Lovinobaňa

Lučenec

19946

788/254272

12,36 €

68

3813/2

lesné pozemky

1273 Lovinobaňa

Lučenec

34077

788/254272

21,12 €

69

3832

lesné pozemky

1273 Lovinobaňa

Lučenec

29822

788/254272

18,48 €

70

3845

lesné pozemky

1273 Lovinobaňa

Lučenec

13571

788/254272

8,41 €

71

3872/1

lesné pozemky

1273 Lovinobaňa

Lučenec

21838

788/254272

13,54 €

72

3931/2

lesné pozemky

1273 Lovinobaňa

Lučenec

7272

788/254272

4,51 €

73

3968/1

lesné pozemky

1273 Lovinobaňa

Lučenec

14248

788/254272

8,83 €

74

4001/1

lesné pozemky

1273 Lovinobaňa

Lučenec

40320

788/254272

24,99 €

75

4087/7

lesné pozemky

1273 Lovinobaňa

Lučenec

45

788/254272

0,03 €

76

4087/8

lesné pozemky

1273 Lovinobaňa

Lučenec

31

788/254272

0,02 €

77

4087/9

lesné pozemky

1273 Lovinobaňa

Lučenec

36705

788/254272

22,75 €
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78

3796/2

trvalé trávnaté porasty

1273 Lovinobaňa

Lučenec

351

788/254272

0,22 €

79

3802/2

lesné pozemky

1273 Lovinobaňa

Lučenec

483

788/254272

0,30 €

80

3926

trvalé trávnaté porasty

1273 Lovinobaňa

Lučenec

63

788/254272

0,04 €

81

4005/2

orná pôda

1273 Lovinobaňa

Lučenec

44

788/254272

0,03 €

82

4006/2

orná pôda

1273 Lovinobaňa

Lučenec

333

788/254272

0,21 €

83

4007/2

orná pôda

1273 Lovinobaňa

Lučenec

47

788/254272

0,03 €

84

4008

orná pôda

1273 Lovinobaňa

Lučenec

433

788/254272

0,27 €

85

4009

orná pôda

1273 Lovinobaňa

Lučenec

466

788/254272

0,29 €

86

4010

orná pôda

1273 Lovinobaňa

Lučenec

100

788/254272

0,06 €

87

4011

orná pôda

1273 Lovinobaňa

Lučenec

1645

788/254272

1,02 €

88

2941/19

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

116

1/1

23,20 €

89

509

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

46

1/1

9,20 €

90

520

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

2435

1/1

487,00 €

91

534

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

2872

1/1

574,40 €

92

615

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

2944

1/1

588,80 €

93

792

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

2259

1/1

451,80 €

94

827

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

3507

1/1

701,40 €

95

835

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

1936

1/1

387,20 €

96

904

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

1545

1/1

309,00 €

97

922

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

2033

1/1

406,60 €

98

931

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

1132

1/1

226,40 €

99

958

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

1189

1/1

237,80 €

100

970

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

4689

1/1

937,80 €

101

971

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

1143

1/1

228,60 €

102

1070

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

3769

1/1

753,80 €

103

1074

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

1402

1/1

280,40 €

104

1145

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

481

1/1

96,20 €

105

1159

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

405

1/1

81,00 €

106

1183

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

354

1/1

70,80 €

107

1255

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

782

1/1

156,40 €

108

1267

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

1056

1/1

211,20 €

109

1299

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

969

1/1

193,80 €

110

1310

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

584

1/1

116,80 €

111

1430/1

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

36

1/1

7,20 €

112

1430/2

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

156

1/1

31,20 €

113

1503

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

224

1/1

44,80 €

114

1506

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

216

1/1

43,20 €

115

1557/1

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

542

1/1

108,40 €

116

1557/2

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

740

1/1

148,00 €

117

1582

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

2513

1/1

502,60 €

118

1629

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

1716

1/1

343,20 €

119

1634

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

1033

1/1

206,60 €

120

1698

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

452

1/1

90,40 €

121

1705

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

839

1/1

167,80 €

122

1723

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

183

1/1

36,60 €

123

1804

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

681

1/1

136,20 €

124

1819

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

1539

1/1

307,80 €

125

1870

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

370

1/1

74,00 €
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126

1928

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

623

1/1

124,60 €

127

1966

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

601

1/1

120,20 €

128

2004

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

751

1/1

150,20 €

129

2145

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

2345

1/1

469,00 €

130

2155

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

1473

1/1

294,60 €

131

2158

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

826

1/1

165,20 €

132

2298

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

2749

1/1

549,80 €

133

2352

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

5440

1/1

1 088,00 €

134

2396

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

1105

1/1

221,00 €

135

2424

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

2069

1/1

413,80 €

136

2477

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

6285

1/1

1 257,00 €

137

2582

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

6033

1/1

1 206,60 €

138

2783

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

254

1/1

50,80 €

139

2803

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

613

1/1

122,60 €

140

2859

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

327

1/1

65,40 €

141

2863

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

450

1/1

90,00 €

142

2898

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

66

1/1

13,20 €

143

2911

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

35

1/1

7,00 €

144

2949

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

503

1/1

100,60 €

145

3003/1

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

57

1/1

11,40 €

146

3003/2

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

389

1/1

77,80 €

147

3112/1

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

25

1/1

5,00 €

148

3112/2

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

1400

1/1

280,00 €

149

3500

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

499

1/1

99,80 €

150

3501

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

268

1/1

53,60 €

151

3504

trvalé trávnaté porasty

1251 Lovinobaňa

Lučenec

445

1/1

89,00 €

152

3505

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

264

1/1

52,80 €

153

3611

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

2161

1/1

432,20 €

154

3618

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

1169

1/1

233,80 €

155

3637

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

1216

1/1

243,20 €

156

3769

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

3572

1/1

714,40 €

157

3786

orná pôda

1251 Lovinobaňa

Lučenec

2144

1/1

428,80 €

HNUTEĽNÝ MAJETOK
spoluvl.
podiel

súp.
hodnota

miešač

1/1

7 000,00 €

v prevádzke

miešač

1/1

6 000,00 €

Miešač LC

v prevádzke

miešač

1/1

400,00 €

10.

Dieže k LC

v prevádzke

miešač

1/1

700,00 €

11.

Miešač s pev diežou

odobraté dňa 11.2.2013, EX
Matejovie 645/2012 a 646/2012

miešač

1/1

1 900,00 €

por.č. popis

stav

7.

Diosna

v prevádzke

8.

Dieže k diosne

9.
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12.

Miešač RS 22

nefunkčný

miešač

1/1

50,00 €

13.

Miwe 22m2

v prevádzke

pec

1/1

12 000,00
€

14.

Miwe 22m2

v prevádzke

pec

1/1

0,00 €

15.

Rototherm

v prevádzke

pec

1/1

0,00 €

16.

Rototherm

nefunkčná elektronika

pec

1/1

8 000,00 €

17.

Komplet: Silá 8t + 8t + 12t, turbo osievačka, rozvodňa,
zmiešavač vody, automatická váha, dopravné cesty

v prevádzke

múčne
hospodárstvo

1/1

23 000,00
€

18.

Rožkovač

v prevádzke

tvarovací stroj

1/1

1 000,00 €

19.

Automatická delička

v prevádzke

tvarovací stroj

1/1

300,00 €

20.

Delička malá 30ks

v prevádzke

tvarovací stroj

1/1

800,00 €

21.

Delička 30ks

v prevádzke

tvarovací stroj

1/1

600,00 €

22.

Kysiareň na rožky

v prevádzke

ostatné

1/1

200,00 €

23.

Kysiareň na rožky + agregát

v prevádzke

ostatné

1/1

200,00 €

24.

Kysiareň na chlieb

v prevádzke

ostatné

1/1

400,00 €

25.

Chladiaci agregát

v prevádzke

ostatné

1/1

400,00 €

26.

Chladničky

v prevádzke

ostatné

1/1

150,00 €

27.

Sádzací vozík

v prevádzke

ostatné

1/1

1 200,00 €

28.

Vozík do rotačky s plechmi

v prevádzke

ostatné

1/1

4 000,00 €

29.

Malý vozík na chleby

v prevádzke

ostatné

1/1

2 300,00 €

30.

Drtič

v prevádzke

ostatné

1/1

200,00 €

31.

Preklápač topos

v prevádzke

ostatné

1/1

4 000,00 €

32.

Stoly vo výrobe

v prevádzke

ostatné

1/1

240,00 €

33.

Chlebová preprávka

Menej poškodené a nepoškodené

ostatné

1/1

210,00 €

34.

Prepravka na pečivo

v prevádzke

ostatné

1/1

30,00 €

35.

Ošatky

v prevádzke

ostatné

1/1

1 400,00 €

36.

Váha

v prevádzke

ostatné

1/1

60,00 €

37.

Váha veľká

v prevádzke

ostatné

1/1

200,00 €

38.

Baliaci stroj

v prevádzke

ostatné

1/1

30,00 €

39.

Výpočtová technika poč. + monitor

v prevádzke

ostatné

1/1

200,00 €

40.

Čistiace zariadenie Krenzle

v prevádzke

ostatné

1/1

700,00 €

41.

Registračné pokladne

v prevádzke

ostatné

1/1

600,00 €

42.

Čerpadlo NEMO

v prevádzke

ostatné

1/1

500,00 €

43.

Kancelárske stoly

v prevádzke

ostatné

1/1

60,00 €

44.

Kancelárske stoličky

v prevádzke

ostatné

1/1

35,00 €

45.

Skrine kancelárske plechové

v prevádzke

ostatné

1/1

150,00 €

46.

Antikorové válovy

v prevádzke

ostatné

1/1

650,00 €

47.

Šatňové skrine

v prevádzke

ostatné

1/1

60,00 €

48.

Paletizačný vozík

v prevádzke

ostatné

1/1

130,00 €

49.

Rebrík AL a drevený

v prevádzke

ostatné

1/1

25,00 €
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50.

Vozík na suroviny

v prevádzke

ostatné

1/1

10,00 €

51.

Úpravňa vody

v prevádzke

ostatné

1/1

120,00 €

52.

Bezdrôtový telefón a základňa

v prevádzke

ostatné

1/1

50,00 €

53.

Modem

v prevádzke

ostatné

1/1

20,00 €

54.

Mobilné telefóny

v prevádzke

ostatné

1/1

12,00 €

55.

Tlačiareň Epson

v prevádzke

ostatné

1/1

100,00 €

56.

Kancelárske skrine

v prevádzke

ostatné

1/1

20,00 €

57.

Predajný stánok Rúbanisko Lučenec

v prevádzke

ostatné

1/1

0,00 €

Tlačiareň na etilety SATO

v prevádzke

ostatné

1/1

80,00 €

59.

Bábkové formy

v prevádzke

ostatné

1/1

70,00 €

60.

Trubičky pre návin

v prevádzke

ostatné

1/1

8,00 €

Zrážky z dôchodku
por.č.

označenie

DÁTUM

SUMA

1

zrážka z dôcodku v rámci exekúcie (od JUDr. Matejovie)

14.10.2013

52,10 €

2

zrážka z dôchodku za 10/2013

4.11.2013

348,72 €

2

zrážka z dôchodku za 11/2013

2.12.2013

219,96 €

3

zrážka z dôchodku za 12/2013

2.1.2014

219,96 €

4

zrážka z dôchodku za 1/2014

3.2.2014

219,96 €

5

zrážka z dôchodku za 2/2014

3.3.2014

228,75 €

6

zrážka z dôchodku za 3/2014

1.4.2014

76,25 €

7

zrážka z dôchodku za 4/2014

2.5.2014

76,25 €

8

zrážka z dôchodku za 5/2014

2.6.2014

76,25 €

9

zrážka z dôchodku za 6/2014

1.7.2014

76,25 €

10

zrážka z dôchodku za 7/2014

1.8.2014

76,25 €

11

zrážka z dôchodku za 8/2014

2.9.2014

76,25 €

12

zrážka z dôchodku za 9/2014

1.10.2014

76,25 €

13

zrážka z dôchodku za 10/214

3.11.2014

76,25 €

14

zrážka z dôchodku za 11/2014

1.12.2014

76,25 €

15

zrážka z dôchodku za 12/2014

2.1.2015

76,25 €

16

zrážka z dôchodku za 1/2015

2.2.2015

76,25 €

17

zrážka z dôchodku za 2/2015

2.3.2015

76,25 €

18

zrážka z dôchodku za 3/2015

1.4.2015

77,99 €

19

zrážka z dôchodku za 4/2015

4.5.2015

77,99 €

20

zrážka z dôchodku za 5/2015

1.6.2015

77,99 €

21

zrážka z dôchodku za 6/2015

1.7.2015

77,99 €

22

zrážka z dôchodku za 7/2015

3.8.2015

77,99 €

23

zrážka z dôchodku za 8/2015

2.9.2015

77,99 €

24

zrážka z dôchodku za 9/2015

1.10.2015

77,99 €

25

zrážka z dôchodku za 10/2015

2.11.2015

77,99 €

26

zrážka z dôchodku za 11/2015

1.12.2015

77,99 €

27

zrážka z dôchodku za 12/2015

4.1.2016

77,99 €

28

zrážka z dôchodku za 1/2016

1.2.2016

77,99 €

29

zrážka z dôchodku za 2/2016

1.3.2016

78,62 €
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30

zrážka z dôchodku za 3/2016

1.4.2016

78,62 €

31

zrážka z dôchodku za 4/2016

2.5.2016

78,62 €

32

zrážka z dôchodku za 5/2016

1.6.2016

78,62 €

33

zrážka z dôchodku za 6/2016

1.7.2016

78,62 €

34

zrážka z dôchodku za 7/2016

1.8.2016

78,62 €

35

zrážka z dôchodku za 8/2016

2.9.2016

78,62 €

36

zrážka z dôchodku za 9/2016

3.10.2016

78,62 €

37

zrážka z dôchodku za 10/2016

2.11.2016

78,62 €

38

zrážka z dôchodku za 11/2016

1.12.2016

78,62 €

39

zrážka z dôchodku za 12/2016

2.1.2017

78,62 €

Preddavok na úhradu nákladov konkurzu
por.č.

označenie

DÁTUM

1

Preddavok na úhradu nákladov konkurzu

26.11.2013

SUMA

663,88 €

LICITOR recovery, k.s., správca

K002228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Uhlárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ústecko - Orlická 2345/5, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.6.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/47/2016/S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/47/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 4K/47/2016, úpadcu: Miloš Uhlárik, trvale bytom
Ústecko – Orlická 2345/5, 058 01 Poprad zvoláva: JUDr. Peter Nízky, správca S1345 prvú schôdzu veriteľov, ktorá
sa bude konať v sídle správcu na adrese: Námestie slobody 2, 066 01 Humenné dňa: 06.03.2017 o 10.00 hod.
s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Správa správcu o doterajšej činnosti
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Hlasovanie o výmene správcu v zmysle ustanovení § 36 ods. 1 ZKR
5. Záver
Pri prezencii predloží FO platný občiansky preukaz, zástupca PO predloží výpis z obchodného registra nie starší
ako 1 mesiac, splnomocnenec FO, resp. PO predloží úradne overené splnomocnenie na zastupovanie.
Prezencia sa uskutoční od 09.30 hod. do 09.50 hod.
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JUDr. Peter Nízky, správca

K002229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Tomašovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká 5, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 27K/20/2016S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/20/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty úpadcu Michala Tomašovského, nar. 29.05.1958, trvale bytom:
Perecká 5, 934 01 Levice v súlade s ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 13.03.2017 o 11.00 hod., ktorá sa
bude konať v Advokátskej kancelárii JUDr.Peter Bojda na adrese: Fraňa Mojtu 43, 949 01 Nitra. V prípade potreby
bližších informácií je možné kontaktovať správcu na emailovej adrese judr.peterbojda@gmail.com, alebo na tel.
č.:0904 925 845. Program schôdze:
1. Prezentácia
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
5. Záver
Pri prezencii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.
V Nitre, dňa 26.01.2017

JUDr.Peter Bojda, správca
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