Obchodný vestník 23/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.02.2017

K002331
Spisová značka: 4K/40/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: NEW PRESENCE JEWELS SLOVAKIA, s.r.o. „v
likvidácii“, so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 46 824 430, v mene ktorej koná likvidátor: Krzysztof
Maciej Giecold, nar. 06.11.1957, bytom alle de Chaponval 17, 785 90 NOISY-LE-ROI, Francúzska republika, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: NEW PRESENCE JEWELS SLOVAKIA, s.r.o. „v likvidácii“, so
sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 46 824 430 (ďalej len „Dlžník“),
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: NEW PRESENCE JEWELS SLOVAKIA, s.r.o. „v likvidácii“, so
sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 46 824 430, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia, a to
písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
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 26.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002332
Spisová značka: 4K/56/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: DF Property s.r.o., so sídlom Kráľová pri Senci 399,
900 50 Kráľová pri Senci, právne zast. Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o., so sídlom kancelárie
Hlavná 6, 927 01 Šaľa, IČO: 47 241 543 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ESPADA spol. s.r.o.,
so sídlom Kollárovo námestie 15/2934, 811 06 Bratislava, IČO: 35 684 542,
rozhodol

Súd ustanovuje dlžníkovi: ESPADA spol. s.r.o., so sídlom Kollárovo námestie 15/2934, 811 06 Bratislava, IČO: 35
684 542, predbežného správcu: JUDr. Veronika Poláčiková LL.M., so sídlom kancelárie 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.

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 27.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002333
Spisová značka: 4K/44/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa v 1. rade: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, a navrhovateľa - veriteľa v 2. rade: Miele s. r. o., so sídlom Plynárenská
1, 821 09 Bratislava, IČO: 35 872 161, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LadSK s. r. o., so sídlom
Šustekova 23, 851 04 Bratislava, IČO: 36 709 115,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: LadSK s. r. o., so sídlom Šustekova 23, 851 04 Bratislava, IČO: 36 709
115.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Alexandra Karlíková, so sídlom kancelárie Blatnícka 3, 831
02 Bratislava, značka správcu S1686.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní, a to písomne, v dvoch
vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR).
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
2.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3.
ZKR).

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

4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
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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 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
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3
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
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vestníku
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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).

Okresný súd Bratislava I dňa 26.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002334
Spisová značka: 3K/6/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Kveta Rehák, nar. 07.09.1968,
trvale bytom Alžbetin dvor 586, 900 42 Miloslavov, o ustanovení správcu,
rozhodol
Súd ustanovuje Mgr. Mareka Piršela, so sídlom kancelárie Kopčianská 10, 851 01 Bratislava, značka správcu: S
1670 do funkcie správcu úpadcu Kveta Rehák, nar. 07.09.1968, trvale bytom Alžbetin dvor 586, 900 42 Miloslavov.
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 27.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002335
Spisová značka: 8K/11/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Fagerhult s.r.o., so sídlom Kubániho 16, 811 04
Bratislava, IČO: 47 168 293, právne zastúpený Advokátska kancelária JUDr. Andrea Cviková, s.r.o., so sídlom
Kubániho 16, 811 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ELIS INTERNATIONAL s.r.o.,
so sídlom Škultétyho 1, 831 04 Bratislava, IČO: 31 389 589
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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Bratislava, IČO: 47 168 293, právne zastúpený Advokátska kancelária JUDr. Andrea Cviková, s.r.o., so sídlom
Kubániho 16, 811 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ELIS INTERNATIONAL s.r.o.,
so sídlom Škultétyho 1, 831 04 Bratislava, IČO: 31 389 589
rozhodol
Súd konkurzné konanie na majetok dlžníka: ELIS INTERNATIONAL s.r.o., so sídlom Škultétyho 1, 831 04 Bratislava,
IČO: 31 389 589 z a s t a v u j e.
Súd v r a c i a zložiteľovi preddavku: Fagerhult s.r.o., so sídlom Kubániho 16, 811 04 Bratislava, preddavok vo výške
1.659,70 €, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg. 43/16 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 26.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002336
Spisová značka: 8K/5/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: APF DEVELOPMENT,
s.r.o., so sídlom Nezábudková 5, 821 01 Bratislava, IČO: 44 212 194
rozhodol
Súd odvoláva JUDr. Michaela Voleková, so sídlom kancelárie Trnavská 27, 831 04 Bratislava, zn.
správcu: S 1518 z funkcie správcu úpadcu APF DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Nezábudková 5, 821 01
Bratislava, IČO: 44 212 194.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu APF DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Nezábudková 5,
821 01 Bratislava, IČO: 44 212 194, správcu: INSOLVENCY GROUP, k.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava,
zn. správcu: S1768.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 26.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002337
Spisová značka: 1R/7/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BRETOIL, s.r.o., so sídlom
984 01 Lučenec, A. Wágnera 1780/32, IČO: 36 793 329, správcom konkurznej podstaty ktorého je KRIVANKON, k.
s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 94, takto
rozhodol
Súd o s v e d č u j e , že vyzvanej osobe Ing. Stanislavovi Švoňavskému, nar. 19. 09. 1964, bytom Mýtna 413, 958
53 Mýtna, lehota na podanie žaloby o vylúčenie zapísaného majetku do všeobecnej podstaty úpadcu pod č. súp.
zložky 25 - rozostavaný objekt, ktorý stojí na parc. č 924/2, 923/5 zapísaného na LV č. 1459, kat. územie Mýto pod
Ďumbierom, u p l y n u l a dňa 13. 06. 2016
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.01.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 02.02.2017

Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K002338
Spisová značka: 2K/1/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marek Barjak, nar. 02. 09. 1989, bytom 990 01
Veľký Krtíš, Písecká 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Marek Barjak, nar. 02. 09. 1989, bytom 990 01 Veľký Krtíš, Písecká 5.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Naďu Bôžikovú,
kancelárie 985 11 Halič, Partizánska 15.

so sídlom

Súd v y z ý v a 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 čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 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).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
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9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. 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 Banská Bystrica dňa 27.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K002339
Spisová značka: 2K/69/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Monika Kochanová, nar. 21.
09. 1972, bytom Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec, správcom konkurznej podstaty ktorého je Advisors k. s., so
sídlom kancelárie Dolná 6A, 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 Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 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 27.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K002340
Spisová značka: 32K/43/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: MILLENNIUM STEEL, s.r.o., so sídlom: Hospodársky
dvor, 044 17 Slanec, IČO: 35 880 708, právne zastúpený: JUDr. Oľga Kmeťová, Csc., advokátkou, so sídlom:
Važecká 4, 040 12 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: MILLENNIUM STEEL, s.r.o., so sídlom: Hospodársky
dvor, 044 17 Slanec, IČO: 35 880 708, právne zastúpený: JUDr. Oľga Kmeťová, Csc., advokátkou, so sídlom:
Važecká 4, 040 12 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice,
značka správcu S 1689.
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.
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 26.1.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K002341
Spisová značka: 30K/37/2015
30 K /37 /2015 -144
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Erika Červeňáková, nar. 24.08.1968, bytom
Slovenského 1765/24, 040 01 Košice, o návrhu správcu podstaty: Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter
Manik, so sídlom kancelárie Národná trieda 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1323 na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku uznesením zo dňa 16.12.2016 zrušil malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu:
Erika Červeňáková, nar. 24.08.1968, bytom Slovenského 1765/24, 040 01 Košice, z dôvodu splnenia konečného
rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.1. 2017
JUDr. Juraj Komár
úradník

vyšší súdny

Za správnosť : Geňová

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 dňa 27.1.2017
JUDr. Juraj Komár,
K002342
Spisová značka: 32K/3/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Marcel Árendáš, nar. 23.2.1972, bytom Wilsonovo nábrežie
141/12, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Marcel Árendáš, nar. 23.2.1972, bytom
Wilsonovo nábrežie 141/12, 949 01 Nitra, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Marcel Árendáš, nar. 23.2.1972, bytom Wilsonovo nábrežie 141/12, 949 01
Nitra.
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 26.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K002343
Spisová značka: 27K/18/2016
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu úpadcu : Ivan Kolčár, nar. 20.1.1966, bytom Tekovská
669/5, Tekovské Lužany, ktorého správcom je Ing. Jana Fülöpová, so sídlom kancelárie Štefánikova tr. 79, 949 01
Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi Ing. Jana Fülöpová, so sídlom kancelárie Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra,
S1431, paušálnu odmenu v sume 497,91 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Ing. Jana Fülöpová, so sídlom
kancelárie Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, S1431 paušálnu odmenu v sume 497,91 eura zo zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 79/2016 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 26.1.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K002344
Spisová značka: 32K/4/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Attila Darázs, nar. 25.10.1966, bytom Podzáhradná 1315/18,
947 01 Hurbanovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Attila Darázs, nar. 25.10.1966, bytom Podzáhradná
1315/18, 947 01 Hurbanovo, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný
súdvestník
Nitra v 23/2017
právnej veci navrhovateľadlžníka: a
Attila
Darázs, nar. 25.10.1966, bytom
Podzáhradná
1315/18,
Obchodný
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň
vydania: 02.02.2017
947 01 Hurbanovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Attila Darázs, nar. 25.10.1966, bytom Podzáhradná
1315/18, 947 01 Hurbanovo, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Attila Darázs, nar. 25.10.1966, bytom Podzáhradná 1315/18, 947 01
Hurbanovo.
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 27.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K002345
Spisová značka: 32K/22/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Milan Lenčéš, nar. 16.9.1978,
bytom Ľ. Okánika 4, 949 01 Nitra, ktorého správcom je Ing. Jana Fülöpová, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949
01 Nitra, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi Ing. Jane Fülöpovej, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01
Nitra, odmenu v sume 165,97 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 144,08 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu Ing. Jany
Fülöpovej, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v
sume 310,06 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou
denníka D 19/47-2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ
preddavku - navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd,
rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov
sa rozhodnutie považuje za nesprávne ( odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha ( odvolací návrh).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 26.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K002346
Spisová značka: 32NcKR/19/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Marta Szamaránszka, nar. 21.6.1955, bytom 940 01 Nové
Zámky, t.č. Kolárovo, Nám. Obrancov mieru 3, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I. P o v o ľ u j e oddlženie dlžníka Marta Szamaránszka, nar. 21.6.1955, bytom 940 01 Nové Zámky, t.č. Kolárovo,
Nám. Obrancov mieru 3.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu Ing. Rudolfa Ivana, adresa kancelárie Štefánikova 4, 949 01 Nitra.
III. U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia podliehať
písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony
Vydávaku
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
dlžníka smerujúce
skončeniu
pracovného
pomeru,
o zmene a doplnení
niektorých
na svojomosoby,
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
- založenie obchodnej aspoločnosti,
družstva
alebozákonov
inej právnickej
nadobudnutie
účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
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- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,

I. P o v o ľ u j e oddlženie dlžníka Marta Szamaránszka, nar. 21.6.1955, bytom 940 01 Nové Zámky, t.č. Kolárovo,
Nám. Obrancov mieru 3.
II.
U s t a n ovestník
v u j e 23/2017
do funkcie správcu Ing. Konkurzy
Rudolfa Ivana,
adresa kancelárie Štefánikova Deň
4, 949
01 Nitra.02.02.2017
Obchodný
a reštrukturalizácie
vydania:
III. U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia podliehať
písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony
dlžníka smerujúce ku skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník j e p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného roka poskytnúť
správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 2550 eur; ak táto suma presiahne 70 %
čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume
najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
V. U k l a d á správcovi v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať súdu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom a na konci každého skúšobného roka podať súdu podrobnú
správu o plnení povinností dlžníkom počas uplynulého skúšobného roka a o rozdelení poskytnutých finančných
prostriedkoch medzi veriteľov dlžníka.
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 25.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K002347
Spisová značka: 1K/43/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marek Okoš, nar. 03.09.1975,
bytom Solivarská 1410/35, 080 05 Prešov, správcom ktorého je Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom kancelárie
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ) voči úpadcovi: Marek Okoš, nar.
03.09.1975, bytom Solivarská 1410/35, 080 05 Prešov, prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov, vedených
v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 6 v celkovej výške 164,84 eur na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 26.1.2017
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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K002348
Spisová značka: 1K/60/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Miloš Madro, nar. 22.08.1962,
bytom Budovateľská 2167/33, 066 01 Humenné, správcom ktorého je: JUDr. Mária Ledinská, so sídlom kancelárie
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Miloš Madro, nar. 22.08.1962, bytom Budovateľská 2167/33, 066 01
Humenné, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ), v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 100.031,57
EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 26.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002349
Spisová značka: 1K/79/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Surovčík, nar.
09.02.1980, bytom Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov, správcom ktorého je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie
Hlavná 50, 080 01 Prešov, o paušálnej odmene odvolaného správcu JUDr. Martina Kirňaka, so sídlom kancelárie
Vajanského 43, 080 01 Prešov takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Martinovi Kirňakovi, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 497,91 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Prešov dňa 26.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002350
Spisová značka: 4K/35/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Giuseppe Colpani, nar.
17.08.1966, bytom Levočská 845/13, 085 01 Poprad, správcom ktorého je Mgr. Peter Žoldoš, so sídlom kancelárie
Žriedlová 3, 040 01 Košice, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva pôvodnému správcovi konkurznej podstaty JUDr. Ing. Anne Žoldošovej, so sídlom kancelárie Staničná 9,
059 51 Poprad - Matejovce, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
663,88 eura.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Priznáva pôvodnému správcovi konkurznej podstaty JUDr. Ing. Anne Žoldošovej, so sídlom kancelárie Staničná 9,
059 51 Poprad - Matejovce, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 26.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002351
Spisová značka: 4K/35/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Giuseppe Colpani, nar.
17.08.1966, bytom Levočská 845/13, 085 01 Poprad, správcom ktorého je Mgr. Peter Žoldoš, so sídlom kancelárie
Žriedlová 3, 040 01 Košice, o vyplatení nevyčerpanej časti preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu a preddavku na úhradu nákladov konkurzu takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Petra
Žoldoša, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura
zloženého dňa 24.08.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 94/2016.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Petra
Žoldoša, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1 236,12 eura
zloženého dňa 24.08.2016 na účet tunajšieho súdu pod D18 Preddavky na konkurzné konanie položka 10/2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 26.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002352
Spisová značka: 2K/31/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., so sídlom Vajnorská
100/A, Bratislava 831 04, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Darina Víziová, nar.
19.7.1955, bytom Sídlisko Lúčna 829/36, 093 01 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura zloženého navrhovateľom dňa 1.4.2015 na
účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 48/2015 (04/04-15).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
Vydáva Ministerstvo
Slovenskej
republikyzpodľa
zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
ktorému rozhodnutiu
smeruje, spravodlivosti
v akom rozsahu
sa napáda,
akých
dôvodov
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a o zmene
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niektorých(odvolací
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svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom

Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Obchodný vestník 23/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 02.02.2017
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 26.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002353
Spisová značka: 1K/3/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok dlžníka: ROZANA, s.r.o. v
likvidácii, so sídlom Hlavné námestie 38, 060 01 Kežmarok, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov
predbežného správcu Mgr. Radovana Muziku, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
p r i z n á v a predbežnému správcovi Mgr. Radovanovi Muzikovi, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01
Humenné, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura,
Rozália Cibulcová, bytom Kamenná Baňa 38, 060 01 Kežmarok je p o v i n n á zaplatiť titulom paušálnej odmeny
predbežnému správcovi sumu 663,88 eura, a to do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 26.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002354
Spisová značka: 25K/25/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Végh, nar. 10.06.1980, Žabia
1650/90, 930 02 Gabčíkovo, správcom majetku ktorého je JUDr. Jarmila Špačková, so sídlom kancelárie: Veterná 43,
931 01 Šamorín a, o návrhu EOS KSI Slovensko, s.r.o. na vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO
35724803, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35724803, v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 2700,17 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet
rovnopisov
a príloh,
súd vyhotoví kópie Konkurzy
na jeho trovy.
Obchodný
vestník
23/2017
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 02.02.2017
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie 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 24.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K002355
Spisová značka: 36K/46/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Mozolák, narodený 14.11.1975, bytom
M.A.Beňovského 394/75C, 922 03 Vrbové, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Miroslav Mozolák, narodený 14.11.1975, bytom M.A.Beňovského
394/75C, 922 03 Vrbové.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Renátu Petrovú, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05 Šaľa.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
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9.
Ak si takýto
veriteľa svoju
zabezpečenú
pohľadávku
základnej
prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však15proti 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

podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako
uplatnenie
práva23/2017
na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
Obchodný vestník
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 02.02.2017
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca

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: 02.02.2017

K002356
Spisová značka: 25K/25/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Mesto Gbely, so sídlom Námestie Slobody 1261, 908 45
Gbely, IČO 309524, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TEHELŇA GBELY, s.r.o., IČO 34 097 040,
Mirka Nešpora 1410, 908 45 Gbely, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.
62/T, takto
rozhodol

Súd v y z ý v a dlžníka: TEHELŇA GBELY, s.r.o., IČO 34 097 040, Mirka Nešpora 1410, 908 45
Gbely, aby v lehote 20 dní od doručenia tejto výzvy písomne osvedčil svoju platobnú schopnosť.
Súd v y z ý v a dlžníka: TEHELŇA GBELY, s.r.o., IČO 34 097 040, Mirka Nešpora 1410, 908 45 Gbely, aby
predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30
dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
Súd dlžníka p o u č u j e, že ak v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
Súd p o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na
ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K002357
Spisová značka: 25K/45/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Trešňák, nar. 15.10.1983, 925 84
Diakovce 637, zast.: JUDr. Ivana Stancelová, Čerešňová 2607/38, 924 01 Galanta, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol

Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Trešňák, nar. 15.10.1983, 925 84 Diakovce 637.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: INSOLVENCY TRUSTEE ,k.s., so sídlom kancelárie: Vajanského
3157/24, 924 01 Galanta.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
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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ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd
v y z ý vestník
v a veriteľov,
aby prihlásili svoje pohľadávky
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Obchodný
23/2017
Konkurzy avreštrukturalizácie
Deň vydania: 02.02.2017
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
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11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K002358
Spisová značka: 25K/46/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa 1: Tibor Štefánik - NOBA - SMOKER, IČO: 32 286 066,
Kasárenská 345, 911 05 Trenčín, veriteľa 2: NOBA - SMOKER, s.r.o., IČO: 36 848 719, Kasárenská 345, 911 05
Trenčín, obaja právne zastúpení: Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., Piaristická 46, 911 40
Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TO - GA, s.r.o., IČO: 47 989 149, Sadová 638, 905 01
Senica, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 35223/T, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a dlžníka: TO - GA, s.r.o., IČO: 47 989 149, Sadová 638, 905 01 Senica, aby sa v lehote 20 dní od
doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil svoju
platobnú schopnosť.
Súd v y z ý v a dlžníka, aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného
konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo veci
vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Súd dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju
platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
Súd poučuje dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na
ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
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 vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo veci
vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Súd
dlžníkavestník
poučuje,23/2017
že ak sa v lehote 20 dní Konkurzy
od doručenia
tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí
neosvedčí
svoju
Obchodný
a reštrukturalizácie
Deňavydania:
02.02.2017
platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
Súd poučuje dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na
ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K002359
Spisová značka: 25K/46/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 25K/46/2016
PREDVOLANIE
Vo veci
žalobcu: Tibor Štefánik - NOBA-SMOKER a spol.
žalovaného: TO-GA, s. r. o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 14. 03. 2017 o 08.30 hod.
na OKRESNÝ SÚD TRNAVA, Hlavná č. 49 v miestnosti č. dv.: 242 posch.: 1. poschodie
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!
JUDr. Dagmar Valocká
sudca
V Trnave dňa 27.1.2017
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Miroslava Spálová

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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sudca
V Trnave dňa 27.1.2017
Za správnosť
vyhotovenia:
Mgr. Miroslava Spálová
Obchodný
vestník
23/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.02.2017

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K002360
Spisová značka: 25K/46/2016
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č.49, 917 83 Trnava (0338821 511 fax: 033/88 21 191
elektronická adresa : podatelnaOSTT@justice.sk
Váš list číslo Naše číslo
Vybavuje/(
25K/46/2016

Trnava
Mgr. Spálová 27.1.2017

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 25K/46/2016
VEC
Upovedomenie o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava, v právnej veci 25K/46/2016 navrhovateľa - veriteľa 1./ Tibor Štefánik - NOBA SMOKER, IČO: 32 286 066, Kasárenská 345, 911 05 Trenčín, veriteľa 2./ NOBA - SMOKER, s.r.o., IČO: 36 848 719,
Kasárenská 345, 911 05 Trenčín, obaja právne zastúpení: Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o.,
Piaristická 46, 911 40 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TO - GA, s.r.o., IČO: 47 989
149, Sadová 638, 905 01 Senica, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
35223/T, upovedomuje veriteľov označených v návrhu :
Veriteľ č. 1 : Tibor Štefánik - NOBA SMOKER, IČO: 32 286 066, Kasárenská 345, 911 05 Trenčín
Veriteľ č. 2 : NOBA - SMOKER, s. r. o., IČO: 36 848 719, Kasárenská 345, 911 05 Trenčín
Veriteľ č. 3: Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29 augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava,
IČO: 30807484
o termíne pojednávania, ktoré bolo nariadené na deň
14. 03. 2017 o 08.30 hod., č. d. 242, 1. poschodie, budova Okresného súdu Trnava
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým
sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo
veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.

JUDr. Dagmar Valocká
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Miroslava Spálová

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, 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

21

Obchodný vestník 23/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.02.2017

K002361
Spisová značka: 1NcKR/11/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci dlžníka: Tomáš Klubica, nar.21.12.1948, bytom Bystrická cesta 48/198, 034 01
Ružomberok, o návrhu na povolenie oddlženia, v časti o oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
Dlžníka Tomáša Klubicu, nar.21.12.1948, bytom Bystrická cesta 48/198, 034 01 Ružomberok, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii/.
Okresný súd Žilina dňa 20.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K002362
Spisová značka: 4NcKR/8/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Sokol, nar. 23.4.1968, bytom Š. Moyzesa 1566/17,
Ružomberok, o návrhu na povolenie oddlženia, v časti o oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
Dlžníka Juraja Sokola, nar. 23.4.1968, bytom Š. Moyzesa 1566/17, Ružomberok, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii/.
Okresný súd Žilina dňa 19.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K002363
Spisová značka: 4K/17/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Junas, nar. 22.12. 1968, bytom
Bagarova 1, 036 01 Martin, uznesením 4K/17/2013-301 zo dňa 23.12. 2016 povolil navrhovateľovi K-TRANS PLUS
s.r.o. so sídlom Na Hrebienku 30, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 028 860, vstup do
konkurzného konania na miesto veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so sídlom Želetavská
1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČO: 649 48 242(organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancova 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336), a to v časti pohľadávky vedenej
v zozname pohľadávok pod číslom 20., vo výške 151.578,85 eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 24.1. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 27.1.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K002364
Spisová značka: 5K/20/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Šípoš, nar. 26.04.1965, bytom
Liptovská Teplá 309, 034 83 Liptovská Teplá (do 01.10.2015 podnikajúci pod obchodným menom: Ivan Šípoš AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE, s miestom podnikania: 034 83 Liptovská Teplá 309, IČO: 41420373), správcom
ktorého je: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom kancelárie: D. Dlabača 28, 010 01 Žilina, IČO:
45462801, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 29.11.2016,
vedený pod položkou registra 160/2016, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.

Okresný súd Žilina dňa 26.1.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K002365
Spisová značka: 5K/20/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Šípoš, nar. 26.04.1965, bytom
Liptovská Teplá 309, 034 83 Liptovská Teplá (do 01.10.2015 podnikajúci pod obchodným menom: Ivan Šípoš AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE, s miestom podnikania: 034 83 Liptovská Teplá 309, IČO: 41420373), správcom
ktorého je: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom kancelárie: D. Dlabača 28, 010 01 Žilina, IČO:
45462801, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť
výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná,23
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.

Okresný súd Žilina dňa 26.1.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K002366
Spisová značka: 5K/18/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: COMPEL AS, s.r.o., so sídlom: ČSA
10120, 036 01 Martin, IČO: 31 605 907, správcom ktorého je: JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom kancelárie: Uhoľná
9, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.659,70 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 1.659,70 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa
17.10.2016, vedený pod položkou registra 145/2016, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.

Okresný súd Žilina dňa 26.1.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K002367
Spisová značka: 5K/18/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: COMPEL AS, s.r.o., so sídlom: ČSA
10120, 036 01 Martin, IČO: 31 605 907, správcom ktorého je: JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom kancelárie: Uhoľná
9, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
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strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť
výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.

Okresný súd Žilina dňa 26.1.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K002368
Spisová značka: 5K/21/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Radko Kravčuk, nar. 15.10.1966, bytom Karola Sidora
72, 034 01 Ružomberok (do 30.11.2009 podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Radko Kravčuk RAJA, s miestom
podnikania: K. Sidora 1840/72, 034 01 Ružomberok), o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Radko Kravčuk, nar. 15.10.1966, bytom Karola Sidora 72, 034 01
Ružomberok (do 30.11.2009 podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Radko Kravčuk RAJA, s miestom podnikania:
K. Sidora 1840/72, 034 01 Ružomberok).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie 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/.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú 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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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)
nemožnovestník
rozhodnúť
o splynutí, zlúčení alebo
rozdelenía dlžníka
a rozhodnutie o splynutí, zlúčení
alebo rozdelení
Obchodný
23/2017
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania:
02.02.2017
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 26.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K002369
Spisová značka: 2K/14/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Kysel, nar. 21.04.1955,
bytom Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, právne zastúpený: JUDr. Ľuboš Racko, PhD, advokát so
sídlom Vranovská 517/9, 031 01 Liptovský Mikuláš, ktorého správcom je: Ing. Štefan Straka, so sídlom kancelárie
Na stanicu 16, 010 09 Žilina, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny do konania prvej schôdze
veriteľov, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: Ing. Štefan Straka, so sídlom kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur.
Návrh správcu na vyplatenie paušálnej odmeny prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 27.1.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K002370
Spisová značka: 4R/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: NSO INVEST, spol. s r.o., so sídlom Veľká Okružná
2721/39, 010 01 Žilina, IČO: 44 813 490, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: NSO INVEST, spol. s r.o., so sídlom Veľká Okružná 2721/39, 010
01 Žilina, IČO: 44 813 490.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky (§ 114 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú
súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia
alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d) druhá zmluvná
strana
nemôže
vypovedať
zmluvurepubliky
uzatvorenú
dlžníkom
aleboZ.odz. nej
odstúpiť pre
omeškania
Vydáva
Ministerstvo
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Slovenskej
podľa s
zákona
č. 200/2011
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stranezákonov
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začatím
konania;
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svojompred
webovom
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vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
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e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej
odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,

súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia
alebo
exekučné
konanie
na majetok patriaci dlžníkovi;
užazačaté
konania o výkon rozhodnutia
alebo
exekučné
Obchodný
vestník
23/2017
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň
vydania:
02.02.2017
konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania
dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania;
vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej
odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať,
g) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 26.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K002371
Spisová značka: 40K/21/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40K/21/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

KOI s.r.o.
Sverepec 381
017 01 Sverepec
IČO: 45 340 471

Právne zast.

JUDr. Róbert Fatura, advokát

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

Euro Continental Building a.s.
Zamarovská 37/200
911 05 Trenčín
IČO: 46 410 376

nariaďuje pojednávanie
na deň 09.02.2017 o 8:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Podľa § a183
ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Obchodný vestník 23/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 02.02.2017
Podľa § 183 ods. 1 CSP 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.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. 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.
Podľa § 183 ods. 3 CSP 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.
Podľa § 183 ods. 4 CSP 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.
Podľa § 184 ods. 2 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.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 31.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K002372
Spisová značka: 40K/21/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku : 40K/21/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

KOI s.r.o.
Sverepec 381
017 01 Sverepec
IČO: 45 340 471

Právne zast.

JUDr. Róbert Fatura, advokát

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

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

Zamarovská 37/200
911 05 Trenčín
IČO: 46 410 376

28

Sverepec 381
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IČO: 45 340 471
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Právne zast.
JUDr. Róbert Fatura, advokát

Deň vydania: 02.02.2017

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

Euro Continental Building a.s.
Zamarovská 37/200
911 05 Trenčín
IČO: 46 410 376

O návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie
na deň 09.02.2017 o 8:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 105, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Euro Continental
Building a.s. a to
veriteľ č. 1: KOI s.r.o.
veriteľ č. 2: Martin Kerbčár
veriteľ č. 3: Sociálna poisťovňa
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla
predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

Okresný súd Trenčín dňa 31.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 02.02.2017

K002373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Snoha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muškátová 2596/9, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/55/2016 S1172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/55/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Juraj Puskailer, správca konkurznej podstaty úpadcu: František Snoha, nar. 07.04.1979, bytom Muškátová
2596/9, 902 01 Pezinok, občan SR, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
6K/55/2016,týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR"), ktorá sa bude konať
dňa 14.03.2017 (utorok) o 11:00 hod. na adrese Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3. Program schôdze je
nasledovný: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu
veriteľov v zmysle ustanovenia § 107 ods. 2 ZKR, 4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR, 5.
Záver. Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia
aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

K002374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Snoha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muškátová 2596/9, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/55/2016 S1172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/55/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej položky majetku: 1, Typ súpisovej položky majetku: peňažná, Podielové spoluvlastníctvo úpadcu:
1/1, Súpisová hodnota majetku: 663,88 €, dôvod zápisu do súpisu: majetok úpadcu, vátená časť preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcvo výške 663,88 €
Číslo súpisovej položky majetku: 2, Typ súpisovej položky majetku: peňažná, Podielové spoluvlastníctvo úpadcu:
1/1, Súpisová hodnota majetku: 1.660,00 €, dôvod zápisu do súpisu: majetok úpadcu, peňažná hotovosť vo
vlastníctve úpadcu 1.660,00 €

K002375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Snoha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muškátová 2596/9, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/55/2016 S1172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I

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

30

Obchodný vestník 23/2017
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie
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Okresný súd Bratislava I
6K/55/2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Juraj Puskailer, správca konkurznej podstaty úpadcu: František Snoha, nar. 07.04.1979, bytom Muškátová
2596/9, 902 01 Pezinok, občan SR, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
6K/55/2016, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky,
číslo účtu je: SK1311000000002617334683 vedený v Tatra banke, a.s. V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie
pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K002376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Magic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 14483/10 D, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2016/S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
Po ukončení prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorú v súlade
s ust. § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení zmien a doplnkov zverejňuje nasledovne:
Veriteľ: Daňový úrad Banská Bystrica
poradové číslo: 2
Iná pohľadávka
Právny dôvod vzniku pohľadávky: DPH pokuta za jún 2016
Istina: 60,- €
Celková suma: 60,- €

K002377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Magic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 14483/10 D, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2016/S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
Po ukončení prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorú
v súlade s ust. § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení zmien a doplnkov zverejňuje
nasledovne:
Veriteľ: Mesto Banská Bystrica
poradové číslo: 1
Iná pohľadávka
Právny dôvod vzniku pohľadávky: poplatok za komunálne odpady na rok 2015
Istina: 58,- €
Celková suma: 60,- €;
Právny dôvod vzniku pohľadávky: poplatok za komunálne odpady na rok 2016
Istina: 117,12 €
Celková suma: 117,12 €;
Právny dôvod vzniku pohľadávky: daň z nehnuteľností na rok 2016
Istina: 32,45 €
Celková suma: 32,45 €.

K002378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: "WIWALDI" Trading s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 84, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 933 836
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, správca úpadcu: “WIWALDI“ Trading s.r.o., so sídlom
Štefánikova 84, 949 01 Nitra, IČO: 35 933 836,, 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. IBAN SK30 0900 0000 0004 3516 1057 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SKP, k.s., správca úpadcu “WIWALDI“ Tading s.r.o.

K002379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PAZÚRIK, a. s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravská 680/1, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 317 837
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/66/2011 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/66/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA:
Správca úpadcu PAZÚRIK, a.s., Ul. Moravská 680/1, 020 01 Púchov, IČO: 36 317 837, JUDr. Peter Frajt
vyhlasuje v súlade s ustanovením § 92 ods. 1/ písm. d/ zákona 7/2005 Z.z. ponukové konanie na speňaženie
pohľadávky úpadcu voči Ing. Viktorovi Veteškovi, nar. 24.11.1950, bytom Obrancov Mieru 1156/19, 020 02 Púchov
vo výške 104.069,47 eur s príslušenstvom, vymáhanej v exekučnom konaní vedenom Exekútorským úradom JUDr.
Zora Ferdinandy, Štefánikova 6, 040 01 Košice pod číslom EX 2268/2014, v konaní na Okresnom súde Trenčín
pod spisovou značkou: 3Er/291/2014 za najvyššiu ponúknutú cenu.
PODMIENKY ÚČASTI:
1. Ponuka záujemcu musí byť do kancelárie správcu na ulici M.R.Štefánika 141/13, 01701 Považská Bystrica
doručená v zalepenej obálke s označením "KONKURZ 29K/66/2011-NEOTVÁRAŤ" najneskôr dňa 15.2.2017 do
15,00 hod.
2. Záujemca o kúpu musí zložiť na účet správcu vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu SK43 7500 0000 0009 1370 7553
zálohu vo výške minimálne 50 % ponúkanej kúpnej ceny tak, aby bola na účet úpadcu pripísaná najneskôr dňa
14.2.2017. Doklad o jej zložení pripojí k písomnej ponuke.
3. Písomná ponuka musí obsahovať: - ponúkanú kúpnu cenu, lehotu jej zaplatenia, príp. jej zabezpečenie vyhlásenie, že záujemca o kúpu súhlasí s tým, aby v prípade, ak nedoplatí ponúkanú kúpnu cenu v lehote ním
určenej, zložená záloha prepadla v prospech všeobecnej podstaty ako zmluvná pokuta, - číslo účtu, na ktorý má byť
záujemcovi vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní, - k písomnej ponuke záujemca
právnická osoba pripojí výpis z obchodného registra, fyzická osoba - podnikateľ výpis zo živnostenského registra,
fyzická osoba - nepodnikateľ kópiu občianskeho preukazu.
Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa nebude prihliadať. Otváranie obálok sa uskutoční
dňa 15.2.2017 o 15,10 hod. v kancelárii správcu. Víťazom ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu a jeho ponuka bude schválená veriteľským výborom. Správca má právo odmietnuť všetky ponuky a
ponukové konanie zopakovať. Podrobnejšie informácie môže záujemca získať na telefónnom čísle správcu
0905907072 alebo v kancelárii správcu na ulici M.R.Štefánika 141/13, Považská Bystrica v pracovných dňoch v
čase od 9,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 16,00 hod.
JUDr. Peter Frajt, správca

K002380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Výbošťok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 185/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1977
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
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Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4K 75/2016 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 75/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: PEŇAŽNÁ HOTOVOSŤ uhradená z depozitu Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 27. 01. 2017 v čiastke
663,88 € (preddavok na úhradu odmeny a výdavkov správcu)
RESKON, k.s., SKP

K002381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Brontvaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 263/10, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/23/2015/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/23/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za
mesiac 12/2016 vo výške: 99,43 €, zaradený do všeobecnej podstaty.
JUDr. Radovan Birka, správca

K002382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Kozák – TEOS-SK v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 632 001
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4K/40/2016 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/40/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty úpadcu Stanislav Kozák, nar.26.10.1977, podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Kozák
‑TEOS‑SK s miestom podnikania Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov, IČO: 41 632 001, v zmysle § 34 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
bude konať v kancelárii správcu, Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, dňa 13.03.2017 o 13.00 hod.,
s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa správcu o stave konkurzného konania,
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

34

Obchodný vestník 23/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.02.2017

3. Rozhodovanie o výmene správcu, resp. potvrdení správcu,
4. Voľba zástupcu veriteľov,
5. Záver.
Pri prezentácii sa veritelia musia preukázať dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb aj výpisom
z obchodného registra nie starším ako tri mesiace, zástupcovia veriteľov sa musia preukázať aj plnom mocou.
JUDr. Marián Novikmec, správca

K002383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Fandák Mercurius pharm F & F
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Republiky 495, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 224 351
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2014 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Dolná 6, 974 01 Banská
Bystrica, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Erik Fandák Mercurius pharm F & F, miesto podnikania:
Námestie Republiky 495, 049 16 Jelšava, IČO: 46 224 351, sp. zn. 1K/50/2014 v zmysle § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje, že do zoznamu pohľadávok
zapísala pohľadávku veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava,
IČO: 30 807 484 v celkovej sume 400,26 Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K002384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Gašparová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 903/6, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Andrej Konkoľ
Sídlo správcu:
Š. Moyzesa 41, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/78/2016 S1232
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/78/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov
Správca v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú
schôdzu veriteľov na deň 03.03.2017 o 09:30 hod. v priestoroch spoločnosti ARKON, a. s. na adrese: Strážska
cesta 12, 960 01 Zvolen. V prípade potreby bližších informácií je možné kontaktovať správcu na tel. č. 0902 708 818
alebo 045/538 27 99.
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Program:
1. Prezentácia
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania; Zistenie stanoviska veriteľov prihlásených
pohľadávok
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Rôzne
6. Záver

Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného alebo iného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa s osvedčeným podpisom
veriteľa a doklad totožnosti.

Ing. Andrej Konkoľ, správca

Vo Zvolene dňa 26.01.2017

K002385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferrara s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárová 30, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 298 386
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/23/2016-S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/23/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca úpadcu Ferrara, s.r.o. Jantárová 30, 040 01 Košice, Slovenská
republika, zverejňuje súpis všeobecnej podstaty a to nasledovne:
Typ súpisovej zložky majetku:
1. Peňažná pohľadávka
Suma: 5.526,76 Eur
Právny dôvod vzniku: zostatok na vinkulačnom účte zriadenom bankou VÚB, a. s. k účtu úpadcu vedenom
v predmetnej banke
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Súpisová hodnota: 5.526,76 Eur
Deň zápisu: 30.01.2017
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

2. Peňažná pohľadávka
Suma: 826,79 Eur
Právny dôvod vzniku: zostatok preddavku zložený navrhovateľom
Súpisová hodnota : 826,79 €
Deň zápisu : 30.01.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu : podľa ust. § 67 ods. 1 písm. d) ZKR

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K002386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Anna Klanduchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 9, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1970
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/30/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh úpadcu: Ing. Anna Klanduchová nar.24.10.1970, bytom M.R.
Štefánika 9, 934 01 Levice, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k.: 32K/30/2016.
Zoznam pohľadávok proti podstate:
Odmena správcu do 1.schôdze veriteľov s DPH

796,66 eur

Odmena správcu za speňaženie nehnuteľnosti s DPH

490,70 eur

Súdny poplatok 0,2%

5,50 eur

Notársky poplatok k dražbe

120,84 eur

Poštovné a kancelárske služby a potreby

75,29 eur

Cestovné

153,74 eur

Speňažený majetok a preddavok zo všeobecnej podstaty

3.591,88 eur

Predpokladaný zámer zostaviť rozvrh zo sumy 2.100,89 eur t.j. 30,07 % z priznaného nároku pre veriteľa (spolu
6.985,21 eur) :

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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RECLAM, a.s., Bratislava

601,44 eur (z 1999,74)

Mesto Levice

175,75 eur (z 584,34)

Sociálna poisťovňa v Nitre

139,63 eur (z 464,26)

Slovenská Konsolidačná, a.s., Bratislava

Deň vydania: 02.02.2017

259,11 eur (z 861,52)

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Paríž

929,95 eur (z 3075,35)

Pred predložením návrhu na čiastkový rozvrh pre nezabezpečených veriteľov predkladáme v súlade s ust. § 96
ZoKR zoznam pohľadávok úpadcu. Určujeme lehotu 15 dní na jeho schválenie odo dňa zverejnenia tohto
zoznamu pohľadávok. JUDr. Kamil Beresecký, SKP úpadcu

K002387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Salačová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 22, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1962
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2016 S1636
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Eva Salačová, nar. 29.08.1962, Betliarska 22, 851 07
Bratislava, Slovenská republika (ďalej len ako "úpadca" v príslušnom gramatickom tvare), správca v súlade s
ust. § 101 ods. 1 ZKR zástupcovi veriteľov predkladá návrh rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov.
VŠEOBECNÁ ČASŤ:
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.01.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Eva
Salačová, nar. 29.08.1962, Betliarska 22, 851 07 Bratislava, Slovenská republika. Do funkcie správcu
konkurznej podstaty súd ustanovil spoločnosť HMG Recovery, k.s., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, Slovenská
republika, zn. správcu: S1565. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 21/2016 vydanom
dňa 02.02.2016.
Dňa 05.05.2016 sa v sídle pôvodného správcu konala prvá schôdza veriteľov, na ktorej bolo prijaté uznesenie
o odvolaní správcu z funkcie a o ustanovení spoločnosti LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Laurinská 3/A,
811 01 Bratislava, Slovenská republika, zn. správcu: S1636 (ďalej aj ako „LexCreditor k.s.“). Následne
Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 16.05.2016 rozhodol o odvolaní pôvodného správcu úpadcu a do
funkcie nového správcu úpadcu ustanovil spoločnosť LexCreditor k.s. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. 97/2016 vydanom dňa 20.05.2016.
Bezodkladne po ustanovení do funkcie správcu úpadcu, boli v súlade s príslušnými právnymi predpismi
a nariadeniami realizované úkony potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu insolvenčného konania, najmä
úkony smerujúce k zisteniu majetnosti, resp. nemajetnosti úpadcu.
Správca listami zo dňa 03.02.2016 vyzval všetkých známych veriteľov na prihlásenie si svojich pohľadávok do
konkurzného konania na majetok úpadcu.
V konkurznom konaní si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou celkovo šiesti veritelia (jedna prihláška bola doručená
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty), z ktorých správca z časti poprel dve prihlásené pohľadávky. Suma
zistených pohľadávok v konkurznom konaní predstavuje čiastku 251.569,36 EUR.
V súlade s usmernením zástupcu veriteľov v zmysle ust. § 96 ods. 2 ZKR správca zverejnil v Obchodnom vestníku
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V súlade s usmernením zástupcu veriteľov v zmysle ust. § 96 ods. 2 ZKR správca zverejnil v Obchodnom vestníku
oznam, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty (zverejnené
v OV č. 244/2016 dňa 21.12.2016). V rámci 30 dňovej lehoty na podávanie námietok voči poradiu pohľadávok proti
podstate žiaden z veriteľov nenamietol u správcu u žiadnej z pohľadávok proti podstate jej poradie.
V súlade s § 101 ods. 1 ZKR, po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov
o určení popretých pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca pripravil pre nezabezpečených veriteľov tento konečný rozvrh výťažku.
OPIS MAJETKU ÚPADCU:
Za účelom vyhotovenia súpisu majetku podstát správca písomne vyzval na poskytnutie súčinnosti subjekty, ktoré sú
povinné správcovi poskytovať súčinnosť.
Z doručených odpovedí, vyjadrení úpadcu, a ďalšieho šetrenia vyplynulo, že úpadca je zamestnaný v spoločnosti
Magistra, a.s., Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2, Česká republika. V súlade s týmto zistením správca
zamestnávateľovi úpadcu adresoval výzvu na poukazovanie pravidelných zrážok zo mzdy na účet konkurznej
podstaty. Na základe výzvy správcu zamestnávateľ úpadcu v priebehu konkurzného konania poukázal na účet
konkurznej podstaty celkovo sumu 3.877,48 EUR.
Správca listom zo dňa 08.02.2016 zaslal úpadcovi žiadosť o poskytnutie súčinnosti spočívajúcej v zaslaní
finančných prostriedkov uvedených v zozname majetku vo výške 5.000,00 EUR, ktorý bol prílohou návrhu na
vyhlásenie konkurzu, na účet konkurznej podstaty. Úpadca predmetné peňažné prostriedky vložil na účet
konkurznej podstaty dňa 16.02.2016. V súpise majetku je ďalej evidovaný aj nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR (uznesenie Okresného súdu Bratislava
I o poukázaní preddavku na účet konkurznej podstaty bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 29/2016 zo dňa
12.02.2016). Aktuálna súpisová hodnota všeobecnej podstaty predstavuje sumu 9.541,36 EUR. Súpis všeobecnej
podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 62/2016 vydanom dňa 01.04.2016.
ROZVRHOVÁ ČASŤ:
A/ Speňažovanie majetku všeobecnej podstaty a iné príjmy zo zabezpečenia majetku
Do rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov boli zaradené jednotlivé výťažky zo
speňaženia a zabezpečenia majetku úpadcu celkovo vo výške 9.541,36 EUR.
B/ Pohľadávky proti podstate
V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate v celkovej výške 2.466,86 EUR.
C/ Výťažok na uspokojenie veriteľov
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je celkovo vo výške 7.074,50 EUR.
Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení celkovo 6 veritelia v pomere zistených súm prihlásených pohľadávok.

Veriteľ

Zistená suma v EUR

Uspokojenie pre veriteľa v EUR

Alliance Healthcare s.r.o.

36.050,63 €

1.026,98 €

Juraj Botka

9.500,00 €

270,63 €

Jaroslav Žák - Reality Invest Group s.r.o.

64.754,86 €

1.844,68 €

PHARMOS, a.s.

61.840,42 €

1.761,65 €

PHOENIX lekárenský velkoobchod, a.s.

40.436,23 €

1.151,91 €

Lékárna u Rubínu, a.s.

35.758,23 €

1.018,65 €

Spolu

248.340,37 €

7.074,50 €
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Pozn.: podriadená pohľadávka veriteľa PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., zapísaná v zozname pohľadávok
pod poradovým č. 5/P2 správcom zistená vo výške 3.228,99 € nemôže byť z tohto rozvrhu výťažku uspokojená
z dôvodu, že vo všeobecnej podstate po čiastočnom uspokojení pohľadávok iných nezabezpečených veriteľov
nezvýšil výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu.[1]
D/ Rekapitulácia
Celková suma výťažku:

9.541,36 €

Celková suma pohľadávok proti podstate vrátane predpokladaných pohľadávok proti podstate:

2.466,86 €

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

7.074,50 €

Na základe uvedeného správca úpadcu po speňažení majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu predkladá
zástupcovi veriteľov na schválenie návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov. V zmysle § 101
ZKR správca určuje zástupcovi veriteľov lehotu 15 dní na jeho schválenie. Lehota začína plynúť dňom jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku.
LexCreditor k.s.

[1] § 95 ods. (2) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

K002388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlynarčík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Francisciho 154/31, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2016 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Juraj BIROŠ, správca podstaty úpadcu Miroslav Mlynarčík, nar. 03.10.1963, bytom Jána Francisciho
154/31, 054 01 Levoča, oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre účinné
popretie pohľadávky veriteľa. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bankového účtu IBAN SK58 1100 0000 0029 3415 7019 , vedený v Tatrabanke, a.s.
Výška kaucie : 350,- EUR
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak :
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
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b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu, na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Košiciach, dňa 30.01.2017
JUDr. Juraj BIROŠ, správca

K002389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánia Veľasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižné Ladičkovce 121, 067 11 Nižné Ladičkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 083 190
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/52/2016S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/52/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, správca úpadcu Štefánia Veľasová,
nar.05.05.1967, s miestom podnikania 067 11 Nižné Ladičkovce 121, IČO: 44083190 podľa ust. § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu úpadcu vedeného správcom, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popieranie pohľadávok, IBAN SK95 7500 0000 0040 2423 0837, vedený v ČSOB, a.s., pobočka
Humenné.
V zmysle § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
A/ bolo podané na predpísanom tlačive
B/ na bankový účet úpadcu vedeného správcom bola pripísaná kaucia 350,-Eur s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet,
na ktorý možno skladať kauciu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci
veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K002390
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 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
32K/9/2014
Iné zverejnenie

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 44 088
833, správca úpadcu: Jaroslava Korbašová „v konkurze“, nar. 28.02.1990, bytom Vozokany 139, 956 05 Radošina,
týmto v zmysle § 96 ods. 2 oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených
veriteľov podľa § 101 ods. 1 ZKR. Zároveň správca oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate,
do ktorého je možné nahliadnuť v príslušnej kancelárii na adrese: Dunajská 48, 811 08 Bratislava každý pracovný
deň v úradných hodinách od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod. Je potrebné si vopred
dohodnúť termín nahliadnutia na tel. čísle: +421 917 149 338, e-mail: office@ssr.sk.
Poučenie: Podľa ust. § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov: „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.“

K002391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Buchta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hospodárska 77, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Hana Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/29/2016 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/29/2016
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Správca úpadcu Ján Buchta, nar. 01.07.1961, Hospodárska 77, 917 01 Trnava v zmysle § 34 ods. 1 a 4 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zvolávam prvú schôdzu veriteľov na deň 20.2.2017 (pondelok) so
začiatkom o 9.00 hod v Hoteli Dream, Kapitulská 12,917 01 Trnava, malý salónik, prízemie.
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania a majetku úpadcu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra spolu
s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc a doklad
totožnosti. Veritelia, resp. ich zástupcovia potvrdia svoju účasť na schôdzi veriteľov podpisom v zozname
prítomných veriteľov.
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K002392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LMV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orešianska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 254 746
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/19/2016_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Mgr. Peter Forgáč, správca úpadcu LMV, s.r.o., so sídlom Orešianska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 254 746,
oznamuje, že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote boli zapísané do
zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 156: veriteľ Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00
151 700, prihlásená suma: 109,64 EUR.
Pohľadávka č. 157: veriteľ Trenkwalder Factory, s.r.o., so sídlom Nám. 1. Mája 18, Bratislava, IČO: 44 122 136,
prihlásená suma: 21.933,87 EUR.
Mgr. Peter Forgáč, správca

K002393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSTA s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 68, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 604 933
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský, MBA
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/41/2016 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/41/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marek Radačovský, MBA, správca so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice ako správca majetku
úpadcu FUSTA s.r.o. v konkurze, so sídlom Popradská 68, 040 11 Košice, IČO: 36 604 933 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 oznamuje, že dňa 30.01.2017 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka
prihlásená v kancelárii správcu v predmetnej konkurznej veci po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
Celková prihlásená suma: 110 € (pohľadávka č. 1.: 40€; pohľadávka č. 2.: 70€)
Dátum prihlásenia pohľadávky: 27.01.2017
Poradie: Iná pohľadávka
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Pohľadávka č.1.: Rozhodnutie PP 701/01485/2010 zo dňa 11.1.2011 vydal Úrad
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vo výške 40 Eur. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vo výške 40 Eur. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa
28.1.2011 a vykonateľnosť dňa 28.2.2011. Uvedené rozhodnutie bolo vymáhané v exekučnom konaní EX 413/2011,
vedenom súdnym exekútorom JUDr. Svätoslavom Mruškovičom. Pohľadávka č. 2.: Rozhodnutie PP
701/01107/2010 zo dňa 25.10.2010 vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vo výške 70 Eur.
Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.11.2010 a vykonateľnosť 13.12.2010. Uvedené rozhodnutie
bolo vymáhané v exekučnom konaní EX 1214/2012, vedenom súdnym exekútorom JUDr. Svätoslavom
Mruškovičom.
V Košiciach, dňa 30.01.2017
JUDr. Marek Radačovský, správca

K002394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Klimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jamník 82, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo

Hlavná
kategória

26

pohľadávka z Zrážky z príjmu
351,06
účtu
úpadcu 10-12/2016

Názov

Súpisová
Množstvo Stav
hodnota (EUR)

1

Tretia
osoba

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Zisťovanie

Číslo
Detaily
LV
Zostatková suma: 351,06
Číslo bankového účtu:
2933107394/1100
Názov banky: Tatra banka,
a. s.
Mena istiny:

K002395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ružena Agrikolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 3860/10, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2015/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo

Hlavná kategória

Názov

Súpisová hodnota (EUR)

Množstvo

7

pohľadávka z účtu

Zrážky z príjmu úpadcu 10 - 12/2016

223,71

1

8

pohľadávka z účtu

Zrážka z príjmu úpadcu 1/2017

74,57

1
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K002396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TORZO spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 718 935
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/41/2016_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/41/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
1.
Typ súpisnej zložky majetku: Hnuteľná vec
Popis:
Osobný
automobil
VOLKSWAGEN
MULTIVAN
7/HM/AXEMNXO/N300SGFM6A,
VIN:
WV2ZZZ7HZ4H098743, EČ: BA501OR, farba: šedá metalíza, kategória vozidla: M1, celková hmotnosť: 3000 kg.
Umiestnenie: nie je známe miesto, kde sa osobný automobil nachádza.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 14.000,- EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

2.
Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Popis: Preplatok po predaji osobného automobilu Škoda Fabia, VIN: TMBJH25J5E3104595, EČ: BL923HL od
spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o., so sídlom: Černyševského 50, Bratislava 851 01, IČO: 31 326 552.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2.363,04 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

3.
Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
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Popis: Zmluvná pokuta vo výške rovnakej ako je polovica najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú
spoločnosť pre prípad porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu voči osobe povinnej podať návrh
na vyhlásenie konkurzu v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 12.500,- EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

4.
Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Popis: Preplatok z leasingovej zmluvy č. 5902006 zo dňa 18.01.2013 uzatvorenej medzi úpadcom a spoločnosťou
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom: Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.740,70 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Mgr. Peter Forgáč, správca

K002397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TORZO spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 718 935
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/41/2016_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/41/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY
1.
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: cargo-partner SR, s.r.o., so sídlom: Kopčianska 92, Bratislava, IČO: 31
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Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: cargo-partner SR, s.r.o., so sídlom: Kopčianska 92, Bratislava, IČO: 31
358 152, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 5741/B (ďalej len
„cargo-partner SR, s.r.o.“):
Typ súpisnej zložky majetku: Hnuteľná vec
Popis: tričká s krátkym rukávom a reklamným logom Coors Light v počte:
- pánske tričká, veľkosť L – 4984 ks = 11.114,32 EUR
- pánske tričká, veľkosť XL – 1974 ks = 4.402,02 EUR
- dámske tričká, veľkosť L – 978 ks = 1.779,96 EUR
- dámske tričká, veľkosť M – 1083 ks = 1.971,06 EUR
Umiestnenie: sklad cargo-partner SR, s.r.o.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 19.267,36 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

2.
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: ČSOB Leasing, a.s., so sídlom: Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava,
IČO: 35 704 713, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1220/B:
Typ súpisnej zložky majetku: Hnuteľná vec
Popis: Motocykel PIAGGIO VESPA, VIN: ZAPM4520000074167, rok výroby: 2014, farba: biela, kategória vozidla:
L3e, hmotnosť: 340 kg.
Umiestnenie: nie je známe miesto, kde sa motocykel nachádza.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4.000,- EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Mgr. Peter Forgáč, správca
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K002398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kaszová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1685/25A, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.3.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 40/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1 K 40/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonm rozhodnutia, za mesiac november 2016 vo
výške 32,- € a za mesiac december 2016 vo výške 45,75 €..

Vo Zvolene 30.1.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K002399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trebišovské pekárne a cukrárne a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 2320, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/24/2013 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/24/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o vymoženú pohľadávku v sume 53,20 EUR, poukázaná JUDr. Štefanom
Vargom, súdnym exekútorom v exekučnom konaní proti Jánovi Uličnému, ktorá bola poukázaná na účet správcu
dňa 11.01.2017.
V Košiciach, dňa 30.01.2017
JUDr. Juraj Biroš, správca

K002400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahomíra Vojčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovce nad Nitrou 637, 972 02 Opatovce nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.7.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22K/1/2017 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/1/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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22K/1/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Beata Krausová, správca úpadcu Drahomíra Vojčíková, nar. 25.7.1966, trvale bytom 972 02 Opatovce nad
Nitrou 637, v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu v Dubnici nad Váhom, na ul. Bratislavská 354/32 v
pracovných dňoch v čase od 7,00 hod do 11,00 hod a od 12,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu kancelárie alebo telefonicky na
tel. čísle: 042/4440460 alebo elektronickou poštou, email: asistent@benetax.sk. Právo nahliadať do spisu majú
osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný
predpis.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K002401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahomíra Vojčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovce nad Nitrou 637, 972 02 Opatovce nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.7.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22K/1/2017 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/1/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii
Ing. Beata Krausová, správca úpadcu Drahomíra Vojčíková, nar. 25.7.1966, trvale bytom 972 02 Opatovce nad
Nitrou 637 v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky,
IBAN: SK03 8360 5207 0042 0516 4875.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 2212017 ako špecifického symbolu.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K002402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bau3Mex a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 761 903
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/31/2016/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/31/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci úpadcu: Bau3Mex a.s. v konkurze, so sídlom: Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903,
sp. zn. 8K/31/2016, správca úpadcu JUDr. Margita Hrivňáková, týmto v zmysle § 28 ods 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sp. zn. 8K/31/2016, správca úpadcu JUDr. Margita Hrivňáková, týmto v zmysle § 28 ods 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje zapísanie prihlásených pohľadávok nasledovných veriteľov:
- COOP Jednota Bratislava-vidiek, spotrebné družstvo, so sídlom: Hálkova 1, Bratislava, v prihlásenej sume
1.110,29 Eur,
- Sociálna poisťovňa, so sídlom: Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, v prihlásenej sume 2.574 Eur,
do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej preihlasovacej lehoty.
V Bratislave dňa 30. 1. 2017
JUDr. Margita Hrivňáková, správca

K002403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Gašparová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 903/6, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Andrej Konkoľ
Sídlo správcu:
Š. Moyzesa 41, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/78/2016 S1232
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/78/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa:
Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom: Tomášikova 48, Bratislava
STAVBY

Por. č. Popis

Štát obec ulica a orient. č.

K.ú.

1

SR Detva A. Hlinku 903/6

Detva 6144 5452

byt č. 1 v BSM

č. LV parc .č. Spoluvl. podiel

1/1 BSM

Súpisné č. Súpisová hodnota

Podstata

903

ODDELENÁ

20 000,00 €

K002404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Pučeglová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slivník 197, 076 12 Kuzmice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2016 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/1/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
súpisová zložka majetku, por.č.: 4
OPIS

iná majetková hodnota

POPIS

zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

SUMA AJ MENA

168,10 EUR

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

ust. § 72 ods. 2 ZKR

REGISTER

neuvedené

DÁTUM ZAPÍSANIA

15.08.2016

MAJETOK TRETEJ OSOBY

neuvedené

SPORNÝ ZÁPIS

neuvedené
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súpisová zložka majetku, por.č.: 5
OPIS

iná majetková hodnota

POPIS

zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

SUMA AJ MENA

189,92 EUR

DÔVOD ZAPÍSANIA

ust. § 72 ods. 2 ZKR

REGISTER

neuvedené

DÁTUM ZAPÍSANIA

16.09.2016

MAJETOK TRETEJ OSOBY

neuvedené

SPORNÝ ZÁPIS

neuvedené

súpisová zložka majetku, por.č.: 6
OPIS

iná majetková hodnota

POPIS

zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

SUMA AJ MENA

178,42 EUR

DÔVOD ZAPÍSANIA

ust. § 72 ods. 2 ZKR

REGISTER

neuvedené

DÁTUM ZAPÍSANIA

17.10.2016

MAJETOK TRETEJ OSOBY

neuvedené

SPORNÝ ZÁPIS

neuvedené

súpisová
zložka
7
majetku, por.č.:
OPIS

iná majetková hodnota

POPIS

zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou; preplatok od
PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752

SUMA AJ MENA

20,44 EUR

DÔVOD ZAPÍSANIA

ust. § 72 ods. 2 ZKR

REGISTER

neuvedené

DÁTUM ZAPÍSANIA

09.11.2016

MAJETOK
OSOBY

neuvedené

TRETEJ

SPORNÝ ZÁPIS

neuvedené

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisová zložka majetku, por.č.: 8
OPIS

iná majetková hodnota

POPIS

zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

SUMA AJ MENA

140,02 EUR

DÔVOD ZAPÍSANIA

ust. § 72 ods. 2 ZKR

REGISTER

neuvedené

DÁTUM ZAPÍSANIA

15.11.2016

MAJETOK TRETEJ OSOBY

neuvedené

SPORNÝ ZÁPIS

neuvedené

súpisová zložka majetku, por.č.: 9
OPIS

iná majetková hodnota

POPIS

zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

SUMA AJ MENA

75,94 EUR

DÔVOD ZAPÍSANIA

ust. § 72 ods. 2 ZKR

REGISTER

neuvedené

DÁTUM ZAPÍSANIA

15.12.2016

MAJETOK TRETEJ OSOBY

neuvedené

SPORNÝ ZÁPIS

neuvedené

súpisová zložka majetku, por.č.: 10
OPIS

iná majetková hodnota

POPIS

zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

SUMA AJ MENA

111,23 EUR

DÔVOD ZAPÍSANIA

ust. § 72 ods. 2 ZKR

REGISTER

neuvedené

DÁTUM ZAPÍSANIA

17.01.2017

MAJETOK TRETEJ OSOBY

neuvedené

SPORNÝ ZÁPIS

neuvedené

Košice, dňa 30.01.2017

Ing. Imrich Krupička, správca

K002405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Koňak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jamník 307, 053 22 Jamník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1977

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/12/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/12/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 26K/12/2016 – 342 zo dňa 11. júla 2016, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 137/2016 dňa 18. júla 2016 súd ustanovil do funkcie správcu dlžníka Jozef
Koňak, bytom Jamník 307, 053 22 Jamník, narodený 18. marca 1977 (ďalej len „úpadca“) JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu S1747 (ďalej len „uznesenie“).
Na základe záväzného pokynu na speňažovanie majetku úpadcu, ktorý mi bol ako správcovi majetku úpadcu
udelený zástupcom veriteľov dňa 2.1.2017 vyhlasujem I kolo verejného ponukového konania:
Vyhlasovateľ: JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca majetku úpadcu Jozef Koňak, bytom Jamník 307, 053
22 Jamník, narodený 18. marca 1977 sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice na základe vyššie
špecifikovaného záväzneho pokynu vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu
zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejnením v OV č. 203/2016 dňa 31.08.2016, ktorým je:
Typ súpisovej položky majetku: iná majetková hodnota - obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov spoločnosti s ručením
obmedzeným

Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu

Obchodný register

TIMEX-ASKRO, s.r.o.

1/1

Okresného súdu
Košice I

Oddiel Vložka
Sro

Súpisová
hodnota

12612/V

7749 Eur

podstata

dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

všeobecná

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľný majetok
popis hnuteľnej
veci

výrobné číslo

MOTOCYKEL
SKÚTER KINROAD LBXTCB3J16X000453
XT50QT-10

evidenčné
číslo

súpisová
cena v Eur
bez DPH

stav

veľkosť
spoluvlastníckeho
podielu

SN816AD

300

nepojazdný

1/1

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnicke osoby bez obmedzenia.
2. Termín a miesto predkladania ponúk: Záujemca o odkúpenie uvedeného majetku musí doručiť správcovi ponuku
písomne v zalepenej obálke s výrazným označením "Verejné ponukové konanie Jozef Koňak - neotvárať" v lehote
do 14 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku SR na adresu
kancelárie správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty do kancelárie správcu sa nebude považovať za riadne
doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustit. Riadne doručená
ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať, ani vziať späť. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
3. Náležitosti ponuky: riadna indentifikácia majetku, ktorého predaj je predmetom verejného ponukového konania,
ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v zozname majetku, označenie ponúkanej kúpnej ceny.
Zároveň je podmienkou akceptovania ponuky predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej
osoby, ktorým je kópia výpisu zo obchodného, živnostenského alebo iného registra s označením obchodného mena,
sídla a IČO; u fyzických osôb - nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sídla a IČO; u fyzických osôb - nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa
fotokópia občianského preukazu alebo rodného listu a doklad o zaplatení kúpnej ceny.
4. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnúť a neprihliadať na ňu. Správca vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
5. Záujemca o kúpu MOTOCYKLA SKÚTER KINROAD XT50QT-10 je oprávnený požiadať správcu do 7 dní od
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku o informácie o predmetnom majetku a to zaslaním žiadosti
na e-mailovú adresu správcu spravca.krizova@gmail.com.
6. Minimálna ponúkana kúpna cena za MOTOCYKEL SKÚTER KINROAD XT50QT-10 je 700 Eur. Minimálna kúpna
cena za obchodný podiel v spoločnosti TIMEX-ASKRO, s.r.o. je 750 Eur pričom úspešným bude ten uchádzač, ktorý
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň splní ostatné podmieky ponukového konania a jeho ponuka nebude zo
strany správcu odmietnutá.
7. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
8. Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 2 dní od otvárania obálok. Správca bude
informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 2 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak bude
záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a po schválení zástupcom veriteľov napriek tomu
neuzatvorí do 7 dní zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% kúpnej ceny.
V Košiciach, dňa 30.1.2017
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K002406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Paula Černická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 4860/9, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/46/2016 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/46/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisové číslo: 1
Deň zapísania: 30.01.2017
Druh zložky: iná majetková hodnota - §38 písm. h) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Opis súpisovej zložky majetku: finančná hotovosť
Dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu
Súpisová hodnota: 1700,- EUR

V Humennom, dňa 30.01.2017
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______________________________________
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu S1396

K002407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Čavisová, rod. Szalabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 304, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/21/2015 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/21/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
súpisová zložka č.

12

druh:

iná majetková hodnota

popis:

zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

suma (aj mena):

12,49 EUR

dôvod zápisu:

podľa ust. § 72 ods. 2 ZKR

majetok tretej osoby:

neuvedené

sporný zápis:

neuvedené

deň zápisu:

pondelok, 1. august 2016

súpisová zložka č.

13

druh:

iná majetková hodnota

popis:

zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

suma (aj mena):

12,49 EUR

dôvod zápisu:

podľa ust. § 72 ods. 2 ZKR

majetok tretej osoby:

neuvedené

sporný zápis:

neuvedené

deň zápisu:

piatok, 2. september 2016

súpisová zložka č.

14

druh:

iná majetková hodnota

popis:

zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

suma (aj mena):

12,49 EUR

dôvod zápisu:

podľa ust. § 72 ods. 2 ZKR

majetok tretej osoby:

neuvedené

sporný zápis:

neuvedené

deň zápisu:

pondelok, 3. október 2016
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súpisová zložka č.

15

druh:

iná majetková hodnota

popis:

zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

suma (aj mena):

12,49 EUR

dôvod zápisu:

podľa ust. § 72 ods. 2 ZKR

majetok tretej osoby:

neuvedené

sporný zápis:

neuvedené

deň zápisu:

streda, 2. november 2016

súpisová zložka č.

16

druh:

iná majetková hodnota

popis:

zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

suma (aj mena):

12,49 EUR

dôvod zápisu:

podľa ust. § 72 ods. 2 ZKR

majetok tretej osoby:

neuvedené

sporný zápis:

neuvedené

deň zápisu:

štvrtok, 1. december 2016

súpisová zložka č.

17

druh:

iná majetková hodnota

popis:

zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

suma (aj mena):

12,49 EUR

dôvod zápisu:

podľa ust. § 72 ods. 2 ZKR

majetok tretej osoby:

neuvedené

sporný zápis:

neuvedené

deň zápisu:

pondelok, 2. január 2017

Košice, dňa 30.01.2017

Ing. Imrich Krupička, správca

K002408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Púček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 1032/43, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/45/2016 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/45/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vo veci konkurzu vedeného na OS BA I pod sp. zn. 6K/45/2016 správca dopĺňa súpis všeobecnej podstaty o novú
súpisovú zložku majetku:
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- mzda úpadcu za mesiac december 2016 v rozsahu podľa § 72 ods. 2 ZoKR v súpsiovej hodnote 830,33 €.

K002409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsolt Tamáš - CREDITUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Háj 122, 044 02 Háj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 015 303
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2008 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/53/2008
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Zsolt Tamáš - CREDITUS, s miestom podnikania Háj
č. 122, 044 02 Háj, IČO 37 015 303 týmto v zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamujem vylúčenie zo
súpisu všeobecnej podstaty nasledovného majetku: inej majetkovej hodnoty, popis: Obchodný podiel v obchodnej
spoločnosti BAMEG, s.r.o., so sídlom: Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44 460 546, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 22706/V; register: neuvedené; súpisová hodnota
majetku: 6.638,78 EUR, inej majetkovej hodnoty: popis: Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti KERAMARKET,
s.r.o., so sídlom: Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44 459 998, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
KE I., odd., Sro, vložka č. 22723/V.; register: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 6.638,78 EUR zverejnených v
Obchodnom vestníku č. 111B/2009 zo dňa 11.06.2009 a peňažných pohľadávok, celková suma: po odsúhlasení
ceny veriteľmi nevymožiteľné; mena: neuvedené; dlžník: Albertina Packaging, spol. s r.o., so sídlom: Hlinicka 1,
Bratislava, IČO: 31 374 638, KÖRÉP KFT, Péterhegyi út, Budapest 1112, Maďarská republika, IČO: 01-09-063504,
TURBO CAR Bt., Előď út, Vecsés, Maďarská republika, IČO: 13-06-016929, T.F. spol. s r.o., Nálepkova 99, Brno,
IČO: 60721707, World and medicine, s.r.o., Codurgova 13, Trnava, IČO: 34111841, GVG s.r.o., Zvolenská 83,
Lučenec, IČO: 31608906 a POLEKSPORT LDT. STI., Polati 4, Ankara, Turecko, IČO: 7320649973.; právny dôvod
vzniku: pohľadávky z obchodného styku; súpisová hodnota majetku: nulová hodnota, zverejnenej v Obchodnom
vestníku č. 130B/2009 zo dňa 08.07.2009. Majetok bol vylúčený zo súpisu na základe záväzného pokynu
Okresného súdu Košice I z 18.1.2017, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 17/2017 z 25.1.2017. JUDr.
František Kočka, správca

K002410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AFC-ZTS, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká nad Kysucou 1287, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 371 106
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1K/34/2014 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/34/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Martin Kováčik, správca úpadcu AFC - ZTS, a.s., so sídlom Vysoká nad Kysucou 1287, 023 55 Vysoká nad
Kysucou, IČO: 36 371 106 zvoláva v zmysle § 34 ZoKR č. 7/2005 ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
02.03.2017 o 11:00 hod. v kancelárii správcu: Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín na 2. poschodí s
nasledujúcim programom:
1. Otvorenie
2. Voľba dvoch nových členov veriteľského výboru

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia preukaz totožnosti, právnická osoba aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Martin Kováčik
správca

K002411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELIS INTERNATIONAL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 1, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 389 589
Obchodné meno správcu:
JUSTICIA Recovery k. s.
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2016 S1699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z 1. schôdze veriteľského výboru dlžníka – ELIS INTERNATIONAL s. r. o., so sídlom Škultétyho 1, 831 04
Bratislava, IČO: 31 389 589
(ďalej len „Dlžník“)
Spisová značka súdu:

2R/3/2016

Spisová značka správcu: 2R/3/2016 S1699
______________________________________________________________

MIESTO A ČAS KONANIA 1. SCHÔDZE VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Miesto konania:

Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava (v budove Business Centrum Bratislava)

Dátum konania:

dňa 30.1.2017

Čas konania:

11:00 hod.

PRÍTOMNÍ

·

Prítomní sú traja členovia veriteľského výboru, s celkovým počtom hlasov 3 - Zoznam prítomných členov
veriteľského výboru tvorí prílohu tejto zápisnice.

·

JUDr. Ján Ivan, komplementár spoločnosti JUSTICIA Recovery k.s., reštrukturalizačný správca
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PREDMET ROKOVANIA 1. SCHÔDZE VERITEĽSKÉHO VÝBORU:

1.

Otvorenie schôdze

2.

Schválenie programu 1. schôdze veriteľského výboru

3.

Voľba predsedu veriteľského výboru

4.

Záver

Opis prerokovania jednotlivých bodov a znenia prijatých uznesení:

K bodu 1 - Otvorenie schôdze veriteľského výboru

Prítomný správca dlžníka JUSTICIA Recovery k.s., za ktorú koná JUDr. Ján Ivan, ako zvolávateľ a tým aj dočasný
predsedajúci 1. schôdze veriteľského výboru (ďalej len „správca“) o 11:00 hod. zahájil schôdzu veriteľského výboru
a privítal všetkých prítomných.

Na úvod skonštatoval, že zvolanie tejto schôdze bolo uskutočnené v súlade s ust. § 128 odst. 1 ZKR.

Správca oboznámil prítomných s navrhnutým programom schôdze.

Správca ďalej skonštatoval, že sú prítomní 3 členovia veriteľského výboru, s počtom hlasov 3 tak, ako sú
uvedení v Zozname prítomných členov veriteľského výboru, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
Správca skonštatoval, že schôdza je uznášania schopná, keďže je na nej prítomná väčšina členov veriteľského
výboru.

Správca následne vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby vzniesli pripomienky, žiadosti alebo návrhy
k doterajšiemu priebehu schôdze.

Zo strany prítomných veriteľov neboli vznesené žiadne pripomienky, žiadosti alebo návrhy.

K bodu 2 – Schválenie programu 1. schôdze veriteľského výboru

Správca navrhol, aby 1. schôdza veriteľského výboru sa uskutočnila s nasledujúcim programom:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.

Otvorenie schôdze

2.

Schválenie programu 1. schôdze veriteľského výboru

3.

Voľba predsedu veriteľského výboru

4.

Záver

Deň vydania: 02.02.2017

Hlasovanie:
Za: 3 hlasov prítomných členov veriteľského výboru
Proti : 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

Uvedené uznesenie bolo prijaté počtom hlasov prítomných členov veriteľského výboru: 3
Na to bolo 1. schôdzou veriteľského výboru prijaté nasledovné
uznesenie č. 1:
1. schôdza veriteľského výboru bude uskutočnená s nasledovným programom

1.

Otvorenie schôdze

2.

Schválenie programu 1. schôdze veriteľského výboru

3.

Voľba predsedu veriteľského výboru

4.

Záver

K bodu 3 – Voľba predsedu veriteľského výboru
Správca v tomto bode rokovania poučil prítomných veriteľov o pravidlách voľby predsedu veriteľského výboru
a vyzval prítomných členov aby predložili svoje návrhy na predsedu veriteľského výboru.
Zástupca člena veriteľského výboru – veriteľ č. 6 – Fagerhult s.r.o. predložil schôdzi veriteľského výboru návrh na
voľbu predsedu veriteľského výboru, ktorý je člen veriteľského výboru veriteľ č. 6 – Fagerhult s.r.o., keďže ide aj
o veriteľa s najvyšším počtom hlasov v reštrukturalizácii. Uvedený zástupca tohto člena veriteľského výboru sa na
výzvu správcu vyjadril, že súhlasí s tým, aby bol zvolený za predsedu veriteľského výboru.
Hlasovanie:
Za: 3 hlasy prítomných veriteľov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Uvedené uznesenie bolo prijaté počtom hlasov prítomných veriteľov: 3
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Na to bolo schôdzou veriteľov prijaté nasledovné
uznesenie č. 2:
Člen veriteľského výboru veriteľ č. 6 – Fagerhult s.r.o. bol zvolený za predsedu veriteľského výboru.
Po zvolení predsedu veriteľského výboru správca vyzval zástupcu novozvoleného predsedu veriteľského výboru
aby sa ujal vedenia ďalšieho priebehu prvej schôdze veriteľského výboru.
Zástupca predsedu veriteľského výboru poďakoval za zvolenie za predsedu a vyzval prítomných členov veriteľského
výboru aby vzniesli prípadné pripomienky, návrhy alebo žiadosti na ďalší priebeh tejto schôdze.
Keďže prítomní členovia veriteľského výboru nevzniesli žiadne pripomienky, návrhy alebo žiadosti, predseda
veriteľského výboru 1. schôdzu veriteľského výboru o 11:00 hod. ukončil.

V Bratislave 30.01.2017

………………………………….
predseda veriteľ. výboru

…………………………..
JUSTICIA Recovery k.s.
JUDr. Ján Ivan, komplementár spoločnosti
“správca”

Prílohy:

Prezenčná listina prítomných členov veriteľského výboru

Príloha č. 1

Prezenčná listina členov veriteľského výboru
dlžníka – ELIS INTERNATIONAL s. r. o., so sídlom Škultétyho 1, 831 04 Bratislava, IČO: 31 389 589
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Fagerhult s.r.o.
1.
ČSOB Leasing a.s.
2.
DNA Slovakia, spol s.r.o.
3.

K002412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Lukáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 103, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 595 085
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/17/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/17/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu Zoltán Lukáč, 1.mája 103, Liptovský Mikuláš , zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 6.3.2017 o
9:00 v priestoroch správcu BMK Konkurz,k.s.
Program schôdze:
Otvorenie
voľba a výmena správcu
Voľba veriteľského výboru
Správa o stave konkurzného konania
Rôzne a záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z OR. Zástupcovia predložia plnú
moc,prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

K002413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Lukáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 103, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1959
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/17/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/17/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu úpadcu Zoltán Lukáč, 1.mája 103, Liptovský
Mikuláš, je možné nahliadať v kancelárii správcu Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 08:00-15:30 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno
podávať písomne na uvedenej adrese správcu alebo na tel. č.: 0903 502 744, príp. e-mailom:
bmkkonkurz@gmail.com

K002414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARCHITECH GROUP, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingová 10, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 564 052
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/84/2012/S1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/84/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Michal Pohovej, správca úpadcu ARCHITECH GROUP, a.s. v konkurze, so sídlom Grösslingová 10, 811 09
Bratislava, IČO: 36 564 052, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu a v súlade s ustanovením § 92
ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z.z. vyhlasuje III. kolo tretieho opakovaného verejného ponukového konania na
predaj majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Predmetom predaja je samostatne každá hnuteľná vec a iná majetková hodnota zapísaná do súpisu všeobecnej
podstaty úpadcu uverejneného v Obchodnom vestníku č. 60/2013 zo dňa 26.03.2012 pod poradovými číslami č. 35
až 37, č. 39 až 43, č. 46 až 47 a č. 49 až 51 a č. 55 až 56 a č. 58 až 59 a č. 61 a to:
35

Sedacia súprava červená, v užívaní od 28.02.2008.

36

Server s príslušenstvom, dátum obstarania 11.01.2008

37

PC Triline boxer, dátum obstarania 17.01.2008

39

Rokovacie stoličky, 5 ks, dátum obstarania 25.08.2008

40

Kontajner pod stôl - šuplíky, dátum obstarania 25.08.2008

41

Pracovný stôl 1600x800, dátum obstarania 09.10.2008

42

PC zostava HP+LCD+sftware, dátum obstarania 04.09.2008

43

PC zost.+LCD 17" + software, dátum obstarania 17.06.2009

46

Chladnička, dátum obstarania 10.09.2009 za 167,23 eur.

47

Kuchynská linka IKEA, dátum obstarania 10.09.2009

49

PC zost.+LCD 21,5"+software, dátum obstarania 08.10.2009

50

Podávač na kopírku, dátum obstarania 30.04.2010

51

Tlačiareň SHARP AR5520, dátum obstarania 28.06.2010

55

Notebook ACER MS 2231, dátum obstarania 28.02.2011

56

Notebook ACER MS 2231, dátum obstarania 28.02.2011
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58

Notebook ACER PEW 51, dátum obstarania 31.07.2011

59

Notebook ACER PEW 51, dátum obstarania 31.07.2011

61
1 ks)

Nespotrebovaný materiál: Diely na betónovú šachtu (šachtové dno 3 ks, skruž 6 ks, kónus 2 ks,

odlučovač

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť správcovi do 10 dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
tohto oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku, na adresu sídla kancelárie správcu Námestie
Slobody 10, 811 06 Bratislava.
Forma a obsahové náležitosti ponuky: ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, bez akýchkoľvek podmienok a musí
byť podaná v zalepenej obálke s označením záujemcu a príslušného kola súťaže s dodatkom „KONKURZ
3K/84/2012 - NEOTVÁRAŤ". Z ponuky musí byť zrejmé kto ponuku robí a to aj prostredníctvom doloženej kópie
občianskeho preukazu v prípade fyzickej osoby alebo výpisu z obchodného registra v prípade právnickej osoby; z
ponuky musí byť zrejmé o kúpu ktorých jednotlivých hnuteľných vecí (súpisových zložiek) má predkladateľ ponuky
záujem; z ponuky musí byť zrejmé ponúkaná kúpna cena v členení na položky tak, aby bolo zrejmé, aká je
ponúkaná kúpna cena za jednotlivé hnuteľné veci (súpisové zložky).
Záujemcovia sú povinní zložiť na bankový účet správcu vedený v Sberbank Slovensko, a. s., č. ú.:
4240034603/3100, IBAN: SK48 3100 0000 0042 4003 4603, zábezpeku minimálne vo výške 20 % z ponúkanej
kúpnej ceny a túto skutočnosť preukázať správcovi. Zábezpeka musí byť pripísaná na účte správcu najneskôr v
posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk. Platba zábezpeky bude označená variabilným symbolom
842012. Záujemcovia si môžu v pracovných dňoch po dohovore so správcom v čase od 08:00 hod. – 12.00 hod. a
od 12.30 hod. – 15.30 hod. na adrese sídla kancelárie správcu vyzdvihnúť podmienky súťaže. Kontakt: tel.:
0903/136599, email: mpohovej@pohovejpartners.sk.
Správca neprihliada na ponuku, ktorá nebola doručená včas do kancelárie správcu, ktorá neobsahuje náležitosti
podľa tohto oznámenia a podmienok súťaže alebo pri ktorej nebola zložená zábezpeka podľa tohto oznámenia a
podmienok súťaže. Víťazom súťaže sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky súťaže a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za tú ktorú hnuteľnú vec (súpisovú zložku). V prípade, ak budú správcovi doručené
ponuky s rovnakou výškou ponúkanej kúpnej ceny, víťazom súťaže sa stane ten záujemca, ktorého ponuka bola
správcovi doručená skôr. V prípade, ak budú správcovi doručené ponuky s rovnakou výškou ponúkanej kúpnej
ceny, ktoré budú správcovi doručené v rovnaký deň, víťazom súťaže sa stane ten záujemca, ktorého ponuka bude
skôr datovaná. Súťaž vyhodnocuje správca, schválenie víťaznej ponuky (víťaza) podlieha písomnému schváleniu zo
strany príslušného orgánu - veriteľského výboru. Správca si vyhradzuje právo ponuku alebo ponuky z neprimerane
nízkou kúpnou cenou odmietnuť.
V Bratislave, dňa 30.01.2017.
JUDr. Michal Pohovej, správca

K002415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Technoinvest – Holding, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 74, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 732 016
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Technoinvest –
Holding, a.s., so sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 35 732 016 (ďalej len „úpadca“), týmto podľa
ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok, pohľadávku nasledovného
veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: Jarmila Centková
Sídlo: Topásova 48, Košice
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

50.000 €
1
Neuplatnené
16/1
24.01.2017

V Košiciach, dňa 30.01.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K002416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matiašovič Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hoštáky 388/11, 900 82 Blatné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Mikáči
Sídlo správcu:
Prievozská 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/49/2016 S1539
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/49/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V konkurznej veci úpadcu: Milan Matiašovič, nar.: 31.08.1951, bytom Hoštáky č. 388/1, 900 82 Blatné v súlade s
§ 34 ods. a nasl. zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca konkurznej podstaty
týmto zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 2. marca 2017 o 11:00 hod. na adrese Prievozská 4, 821
09 Bratislava, (Apollo Buisness Center II, blok B, VI. posch.)

Program schôdze veriteľov:
1. Prezentácia
2. Otvorenie schôdze veriteľov
3. Hlasovanie o výmene správcu
4. Správa o činnosti správcu o stave konkurzu
5. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 37 ZKR
6. Diskusia
7. Záver

JUDr. Marian Mikáči, správca - komplementár
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FADEN-SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 34, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 648 821
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Veselovský
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 5K/9/2016/S1572
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Ing. Peter Veselovský, správca so sídlom kancelárie A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok ako správca konkurznej
podstaty úpadcu FADEN-SK, s.r.o., IČO: 44 648 821, Zámocká 34 , 811 01 Bratislava (do 6.6.2016 so sídlom
Kukučínova 772, 024 01 Kysucké Nové Mesto), konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Žiline č.k.:
5K/9/2016, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.1.2017 bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená
správcovi nasledovná prihláška pohľadávky:
Pohľadávka č. 1
Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35776005, Cintorínska 21, Bratislava
Dátum zápisu pohľadávky: 30.1.2017
Špecifikácia pohľadávky: Pohľadávka v celkovej výške 31 614,48€ pozostávajúca z istiny vo výške 30 963,62€
a úrokov vo výške 650,86€.

V Ružomberku, dňa 30.1.2017
Ing. Peter Veselovský, správca

K002418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nováková Drahomíra, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koháryho ul. 967/30, 93401 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1968
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/34/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/34/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažná pohľadávka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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číslo
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RealFin SK, s.r.o.

Koháryho
967/30

Levice
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- Dlžník - Dlžník - Dlžník
PSČ
Štát
IČO

93401

SR

- Suma v
Mena Právny dôvod vzniku
€

Deň vydania: 02.02.2017

Súpisová
hodnota v €

Právo úpadcu na vyrovnací podiel v
44130104 1,00 € EUR zmysle § 148 ods. 2 Obchodného 1,00 €
zákonníka

K002419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LIPTONA POPRAD s.r.o., konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 497 355
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/78/2015 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/78/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie ponukového konania – predaj hnuteľného majetku 2. kolo
JUDr. Marián Novikmec, správca konkurznej podstaty úpadcu LIPTONA POPRAD s.r.o., konkurze so sídlom
Námestie sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad, IČO: 36 497 355 oznamuje zahájenie verejného ponukového konania –
predaj hnuteľného majetku spadajúceho do konkurznej podstaty podľa zverejneného súpisu všeobecnej podstaty
v Obchodnom vestníku OV59/2016 dňa 29.03.2016 (predaj položiek č. 2, č. 3, č. 6) :
Číslo súpisovej zložky 2
Typ súpisovej zložky majetku: Kancelárska zostava (písací stolík, skriňa, regálová skrinka a p.) úpadcu,
opotrebovaný stav, čiastočne poškodené
Súpisová hodnota majetku 300,- Eur
Číslo súpisovej zložky 3
Typ súpisovej zložky majetku: Zásoby tovaru (redukcie, rúry, kolená, vsuvky, hadice. ventily a p.) a náradia (pumpa,
vŕtačka, špirála a p.) – účelové použitie
Súpisová hodnota majetku 1.500,- Eur
Číslo súpisovej zložky 6
Typ súpisovej zložky majetku: Závitorez REMS AMIGO 2, inv. č. 24IM-04/01, používaný
Súpisová hodnota majetku 400,- Eur
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke s označením
„Konkurz 1K/78/2015 PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ na adresu kancelárie správcu: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad
Topľou, najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
2. Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky záväzky
voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z ponukového kola sú
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voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z ponukového kola sú
vylúčené blízke osoby úpadcu, resp. osoby, v ktorom má úpadca alebo niektorá z blízkych osôb úpadcu majetkovú
účasť.
3. Záujemcovia o kúpu na ponuke uvedú svoje identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, a právnické osoby
uvedú obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
4. Záujemcovia predložia záväzný návrh cenovej ponuky za predaj hnuteľných vecí, pričom ponuka môže byť
predložená na všetky súpisové zložky majetku uvedené vyššie pod por. č. 2, č. 3, č. 6 alebo len na niektoré z nich.
Záujemca v ponuke uvedie číslo súpisovej zložky (zložiek), o ktorej kúpu má záujem s uvedením ceny pre jednotlivú
súpisovú zložku (nie súhrnnú cenu).
5. Obhliadku hnuteľných vecí je možné vykonať po predchádzajúcej dohode so správcom konkurznej podstaty na
telefónnych číslach: 0905 645 383 alebo 057/44 210 64. Špecifikáciu ponúkaných hnuteľných veci ako aj Pokyn na
zabezpečenie ponukového konania je možné obdŕžať priamo v kancelárii správcu konkurznej podstaty.
6. Otvorenie obálok sa uskutoční v sídle správcu konkurznej podstaty v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. O predložených ponukách informuje správca zástupcu veriteľov. O výsledkoch oboznámenia
sa s ponukami spíše správca úradný záznam. Zástupca veriteľov má právo sa zúčastniť na otvorení obálok.
Zástupca veriteľov môže neprijať všetky predložené ponuky záujemcov, ak sú podľa jeho názoru nízke. Výsledok
ponukového konania bude písomne oznámený do desiatich dní po vyhodnotení cenových ponúk.
7. Úspešným účastníkom konkurzného konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu pre
jednotlivú súpisovú zložku a bude odsúhlasený zástupcom veriteľov. V prípade rovnocenných ponúk budú vyzvaní
záujemcovia, ktorí predložili najvyššie rovnocenné ponuky na prípadné doplnenie ponuky. Víťaz ponukového
konania uzavrie so správcom kúpnu zmluvu v lehote do 15 dní od oznámenia jeho prvenstva v ponukovom konaní
s tým, že kúpnu cenu je povinný uhradiť najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

JUDr. Marián Novikmec, správca

K002420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VZR Timber s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Mirošov 38, 090 11 Vyšný Mirošov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 459 151
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2015/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca: HMG Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, v konkurznom konaní
úpadcu: VZR Timber s.r.o., so sídlom 090 11 Vyšný Mirošov 38, IČO: 45 459 151 (ďalej aj ako len „Úpadca“),
vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty nezabezpečených veriteľov.

I.

Predmet predaja
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Predmetom speňažovania je Hnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom
v Obchodnom vestníku SR č. OV 73/2016 zo dňa 18.04.2016, a to konkrétne súpisová zložka majetku s por. č. :
1, IM – Technologické zariadenia (ventilátory KOV HRON, r. v. 2010), v súpisovej hodnote 1300,00 €.

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je určená v súlade s ust. § 77 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu.

II.

Podmienky II. kola verejného ponukového konania

V II. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku, avšak len za predpokladu, že táto suma dosiahne minimálne 50 % súpisovej hodnoty uvedenej
v Obchodnom vestníku SR a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si
záujemca môže vyžiadať u správcu Úpadcu, t.j. spoločnosti HMG Recovery, k.s. prostredníctvom e-mailovej správy
zaslanej na adresu: rhudak@hmg.sk .

III.
·

·

·

Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk

Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Úpadcu na adresu jeho správcovskej
kancelárie: HMG Recovery, k.s., Tkáčska 2, 080 01 Prešov, do 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia výzvy (t.j. 1. dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je
kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného vestníka SR,
v ktorom bude výzva na predkladanie ponúk zverejnená), do 15.30 hod; Na ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať !
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: HMG Recovery, k.s., Tkáčska 2,
080 01 Prešov, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „II.
kolo – verejné ponukové konanie – VZR Timber s.t.o. – hnuteľný majetok – NEOTVÁRAŤ.“
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať presné vymedzenie každej súpisovej zložky o ktorej kúpu má
záujemca záujem osobitne a to v členení:
1) označenie súpisovej zložky majetku číslom ... ;
2) popis súpisovej zložky .....;
3) záujemcom navrhovaná kúpna cena pri každej súpisovej zložke osobitne ..... ;

·

·

·

·

Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu Úpadcu vedeného v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., číslo
účtu: SK47 1100 0000 0029 2783 0586, zálohu vo výške 300,00 € (slovom: tristo eur) (ďalej aj ako len
„Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy ako i doklad o spôsobilosti záujemcu pokryť po finančnej stránke ním
navrhovanú kúpnu cenu. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom konaní
vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania
Správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade
právnických osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu, pokiaľ je
v ňom záujemca registrovaný a v prípade fyzických osôb notárom overená fotokópia občianskeho
preukazu, či cestovného dokladu;
Kúpna cena navrhovaná záujemcom ako odplata za nadobudnutie predmetu speňažovania musí byť
v záväznej ponuke záujemcu určená v štruktúre:
1) navrhovaná kúpna cena bez dane z pridanej hodnoty,
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2) navrhovaná kúpna cena vrátane dane z pridanej hodnoty;

IV.

Termín a miesto otvárania obálok

Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje Správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami, o ktorého presnom termíne a mieste konania Správca upovedomí každého
záujemcu, ktorý o to požiada formou e-mailu na e-mailovej adrese Správcu: rhudak@hmg.sk, alebo samostatnou
písomnou žiadosťou, doručenými Správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk.

V.

Lehota na vyhodnotenie ponúk

Po zrealizovaní otvárania obálok Správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do 5
pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom Správca v rámci vyhodnotenia
spracuje odporučenie, v ktorom označí najvýhodnejšiu záväznú ponuku v zmysle nasledovných kritérií:

·
·

Výška záujemcom navrhovanej kúpnej ceny,
Splatnosť záujemcom navrhovanej kúpnej ceny.

V prípade ak by došlo k situácii, že na konkrétnu súpisovú zložku budú do kancelárie Správcu doručené viaceré
ponuky s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, Správca dotknutých záujemcov písomne vyzve na aktualizáciu
ponúk v lehote 5 dní odo dňa doručenia výzvy.

Následne Správca predloží svoje vyhodnotenie verejného ponukového konania príslušnému orgánu
v zmysle ustanovení ZKR na zaujatie stanoviska v podobe súhlasu, či nesúhlasu s realizáciou speňaženia
predmetu predaja Správcom v prospech záujemcu, ktorého záväznú ponuku Správca označil za výhodnú,
pričom platí, že Správca môže označiť za výhodné aj viac ako jednu záväznú ponuku a v takom prípade je
príslušný orgán oprávnený vybrať si niektorú, zo Správcom označených záväzných ponúk.

V prípade, že príslušný orgán v zmysle ust. ZKR udelí správcovi súhlas na speňaženie predmetu predaja
v prospech konkrétneho záujemcu, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, tak správca zrealizuje
všetky právne úkony potrebné k realizácií speňaženia predmetu predaja v prospech záujemcu odsúhlaseného
príslušným orgánom.

V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú a príslušným orgánom
v zmysle ust. ZKR odsúhlasená, odmietne uzatvoriť so správcom právne úkony potrebné k speňaženiu
predmetu predaja v jeho prospech alebo uhradiť správcovi záujemcom navrhnutú kúpnu cenu, tak platí, že
správca je oprávnený ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok
verejného ponukového konania.

VI.

Iné skutočnosti

Správca si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené záväzné ponuky v prípade, že ich po
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Správca si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené záväzné ponuky v prípade, že ich po
zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za nevýhodné a v takom prípade Správca nerealizuje
vyhodnotenie dotknutých ponúk a vykoná len úkony smerujúce k vráteniu Záloh zložených záujemcami na
dotknutom kole verejného ponukového konania.

Verejné ponukové konanie iniciované Správcom Úpadcu na speňažovanie majetku Úpadcu nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

V Prešove dňa 30.01.2017

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

K002421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: D.A.M.M. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 57, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 862 254
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/37/2016 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/37/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Marián Jelinek, správca úpadcu D.A.M.M. s.r.o., IČO: 35862254, T. Vansovej 57, Trnava, zverejňuje týmto
podľa § 32 odsek 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu: Sberbank, a.s., IBAN: SK52 3100 0000 0012 0000 6807.
Ing. Marián Jelinek, správca

K002422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TIMEX - Q, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 49, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 434 339
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/22/2012 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/22/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu TIMEX – Q, spol. s r.o., so sídlom: Štefánikova 49, 949 01 Nitra, IČO: 31 434
339, v súlade s uloženým záväzným pokynom zástupcu veriteľov Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 zo dňa 09.01.2017, ktorý bol doručený do kancelárie správcu dňa 16.01.2017
a zverejnený v OV č. 13/2017 dňa 19.01.2017 pod číslom K001261 vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového
konania na predaj inej majetkovej hodnoty (obchodného podielu) zapísanej do majetku všeobecnej podstaty
(zverejnené v OV č. 190/2016 zo dňa 04.10.2016 pod. č. K022675).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
Iná majetková hodnota
34 %-ný obchodný podiel v obchodnej spoločnosti ABC Europe s.r.o., Štúrova 13, 810 00 Bratislava, IČO:
35 855 487
Súpisová hodnota a mena: 1,- EUR
(Správca pri stanovení hodnoty majetku vychádzal v súlade s ust. §-u 77 ods. 3 ZoKR z účtovnej hodnoty majetku
uvedenej v účtovnej závierke k 31.12.2015).

II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 1. kole verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) vyššie uvedená iná majetková hodnota - predmetný 34
%-ný obchodný podiel v obchodnej spoločnosti bude speňažovaná podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONUKA (t.j. ako
najvýhodnejšia ponuka bude vyhodnotená ponuka s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou).
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurzné konanie sp. zn. 32K/22/2012 TIMEX – Q, spol. s r.o. – OBCH. PODIEL - NEOTVÁRAŤ!“, a to do 15
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia Oznámenia o vyhlásení 1. kola VPK na predaj inej majetkovej
hodnoty (obchodného podielu) v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01
Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až
do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. riadna identifikácia inej majetkovej hodnoty, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v súpise
majetku určeného na speňaženie (súpise majetku všeobecnej podstaty) a v Oznámení o vyhlásení 1. kola
VPK,
b. označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú fotokópiu
výpisu z obchodného alebo živnostenského alebo iného registra nie staršiu ako 1 mesiac s označením
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výpisu z obchodného alebo živnostenského alebo iného registra nie staršiu ako 1 mesiac s označením
obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
Víťaznú ponuku odsúhlasí zástupca veriteľov.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Do 5 pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v sídle kancelárie správcu. Otvárania obálok sa
môže zúčastniť zástupca veriteľov, ktorý bude o termíne upovedomený.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťazná ponuka bude vyhodnotená do 5 pracovných dní od otvorenia obálok. S úspešným záujemcom bude
zmluva uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
Kúpna cena je splatná pred uzavretím zmluvy.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
V prípade neúspešného 1. kola VPK správca požiada príslušný orgán - zástupcu veriteľov Všeobecná úverová
banka, a.s. o uloženie nového záväzného pokynu ako postupovať.

V Nitre, dňa 27.01.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K002423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Naštová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomnická 886/75, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/70/2014 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/70/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
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JUDr. Marián Novikmec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Anna Naštová, nar. 07.08.1962, trvale bytom
Lomnická 886/75, 093 03 Vranov nad Topľou, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č.k.
2K/70/2014 týmto na základe § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
právnych prepisov (ďalej len „ZKR“) a po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov zo dňa 24.01.2017 vylučuje
nasledovný majetok zo súpisu:
V súpise všeobecnej podstaty zverejnenom dňa 14.04.2015 v Obchodnom vestníku v čiastke OV 73/2015 je
pod súpisovými zložkami majetku všeobecnej podstaty č. 1 až 15 poňaté:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 1:
Nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu, evidované na LV č. 2921, katastrálne územie: Čemerné, okres: Vranov nad
Topľou, obec: Vranov nad Topľou, SR: 1/ Pozemky: - druh pozemku: trvalé trávne porasty, parc. EKN č. 980/1,
výmera: 42345 m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 5/855,
súpisová hodnota majetku:
súpis. zložka č: 1: 24,76 €
deň zaradenia súpisovej zložky č. 1 do súpisu všeobecnej podstaty: 20.03.2015
Súpisové zložky všeobecnej podstaty č. 2 - 4:
Nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu, evidované na LV č. 2149, katastrálne územie: Čemerné, okres: Vranov nad
Topľou, obec: Vranov nad Topľou, SR:
2/ Pozemky: - druh pozemku: orná pôda, parc. EKN č. 1025/14, výmera: 4825 m2
3/

- druh pozemku: trvalé trávne porasty, parc. EKN č. 1035/10, výmera: 244 m2

4/

- druh pozemku: travleé trávne porasty, parc. EKN č. 1036/3, výmera: 656 m2

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 17/144,
súpisová hodnota majetku:
súpis. zložka č: 2: 102,53 €
súpis. zložka č: 3: 2,88 €
súpis. zložka č: 4: 7,74 €
deň zaradenia súpisových zložiek č. 2 - 4 do súpisu všeobecnej podstaty: 20.03.2015
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 5:
Nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu, evidované na LV č. 1940, katastrálne územie: Čemerné, okres: Vranov nad
Topľou, obec: Vranov nad Topľou, SR:
5/ Pozemky: - druh pozemku: trvalé trávne porasty, parc. EKN č. 979/2, výmera: 22873 m2
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 5/855,
súpisová hodnota majetku:
súpis. zložka č: 5: 13,38 €
deň zaradenia súpisovej zložky č. 5 do súpisu všeobecnej podstaty: 20.03.2015
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 6:
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Nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu, evidované na LV č. 859, katastrálne územie: Kamenná Poruba, okres: Vranov
nad Topľou, obec: Kamenná Poruba, SR:
6/ Pozemky: - druh pozemku: lesné pozemky, parc. EKN č. 460, výmera: 10474 m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/420,
súpisová hodnota majetku:
súpis. zložka č: 6: 5,00 €
deň zaradenia súpisovej zložky č. 6 do súpisu všeobecnej podstaty: 20.03.2015
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 7:
Nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu, evidované na LV č. 860, katastrálne územie: Kamenná Poruba, okres: Vranov
nad Topľou, obec: Kamenná Poruba, SR:
7/ Pozemky: - druh pozemku: trvalé trávne porasty, parc. EKN č. 450, výmera: 118573 m2 spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/420,
súpisová hodnota majetku:
súpis. zložka č: 7: 22,58 €
deň zaradenia súpisovej zložky č. 7 do súpisu všeobecnej podstaty: 20.03.2015
Súpisové zložky všeobecnej podstaty č. 8, 9:
Nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu, evidované na LV č. 946, katastrálne územie: Kamenná Poruba, okres: Vranov
nad Topľou, obec: Kamenná Poruba, SR:
8/ Pozemky: - druh pozemku: trvalé trávne porasty, parc. EKN č. 451/3, výmera: 18042 m2 9/
- druh
pozemku: trvalé trávne porasty, parc. EKN č. 451/5, výmera: 37369 m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/420,
súpisová hodnota majetku:
súpis. zložka č: 8: 3,44 €
súpis. zložka č: 9: 7,12 €
deň zaradenia súpisových zložiek č. 8, 9 do súpisu všeobecnej podstaty: 20.03.2015
Súpisové zložky všeobecnej podstaty č. 10 - 14:
Nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu, evidované na LV č. 70, katastrálne územie: Kamenná Poruba, okres: Vranov
nad Topľou, obec: Kamenná Poruba, SR:
10/ Pozemky: - druh pozemku: trvalé trávne porasty, parc. EKN č. 459/1, výmera: 22949 m2
11/

- druh pozemku: trvalé trávne porasty, parc. EKN č. 459/2, výmera: 395 m2

12/

- druh pozemku: orná pôda, parc. EKN č. 462/9, výmera: 74 m2

13/

- druh pozemku: orná pôda, parc. EKN č. 462/109, výmera: 1665 m2

14/
1/420,

- druh pozemku: orná pôda, parc. EKN č. 467/1, výmera: 1787 m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu:

súpisová hodnota majetku:
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súpis. zložka č: 10: 4,37 €
súpis. zložka č: 11: 1,00 €
súpis. zložka č: 12: 1,00 €
súpis. zložka č: 13: 1,00 €
súpis. zložka č: 14: 1,00 €
deň zaradenia súpisových zložiek č. 10 – 14 do súpisu všeobecnej podstaty: 20.03.2015
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 15:
Nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu, evidované na LV č. 587, katastrálne územie: Kamenná Poruba, okres: Vranov
nad Topľou, obec: Kamenná Poruba, SR:
15/ Pozemky: - druh pozemku: orná pôda, parc. EKN č. 452/1, výmera: 2151 m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/420,
súpisová hodnota majetku:
súpis. zložka č: 15: 1,00 €
deň zaradenia súpisovej zložky č. 15 do súpisu všeobecnej podstaty: 20.03.2015
Dôvod vylúčenia vyššie uvedeného majetku: vymáhanie majetku je neúčelné a náklady na jeho speňaženie
prevyšujú možný výťažok z jeho speňaženia v zmysle § 81 ods.1 ZKR.
Poučenie:
V zmysle ustanovenia § 81 ods. 3 ZKR, majetok vylúčený zo súpisu podľa odseku 1 správca na požiadanie
prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca
prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. Ďalej v zmysle ustanovenia § 81 ods. 5 ZKR:
Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky.
Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa odseku 2 neprejavil záujem žiaden z
veriteľov, prestáva podliehať konkurzu; ak ide o konkurz vyhlásený podľa § 107a, na nakladenie s týmto majetkom
sa až do zrušenia konkurzu použije § 44 ods. 1.
JUDr. Marián Novikmec, správca

K002424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Husťak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stakčínska Roztoka 43, 067 61 Stakčínska Roztoka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/30/2016 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/30/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu Ján Husťak, nar. 01.10.1985, bytom Stakčínska Roztoka 43, 067
61, týmto zvoláva schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu Ján Husťak, nar. 01.10.1985, bytom Stakčínska
Roztoka 43, 067 61, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 4K/30/2016.
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Schôdza veriteľov vo vyššie označenej konkurznej veci sa uskutoční dňa 23.02.2017 (štvrtok) o 09:00 hod.
v zasadacej miestnosti na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice (3. poschodie), pričom predmetom schôdze veriteľov
bude:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie schôdze veriteľov
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Záver

Pri prezentácii sa prítomní preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a
plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K002425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vogel & Noot Seed Solutions s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 812 510
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/41/2016 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/41/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty úpadcu Vogel & Noot Seed Solutions s.r.o., so sídlom:
Piaristická 2, 949 24 Nitra, IČO: 36 812 510 v súlade s ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZKR”) zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 20.02.2017
o 10.00 hod. (prezencia veriteľov začína o 09.45 hod.), ktorá sa bude konať v pobočke Advokátskej kacelárie
FARDOUS PARTNERS s.r.o., na adrese: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava. V prípade potreby bližších
informácii je možné kontaktovať správcu na e-mailovej adrese: spravcovska@fardouspartners.com, alebo na tel. č.
+421 902 707 782.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba zástupcu veriteľov
Rôzne
Záver

Pri prezencii veritelia predložia platný doklad totožnosti, právnicke osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako
3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie spolu s platným
dokladom totožnosti.
V Nitre, dňa 30.01.2017
JUDr. Fadi Fardous, správca

K002426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOBYT Slovakia s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 482 510
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
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Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2013 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku
JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty úpadcu EKOBYT Slovakia s.r.o. v konkurze, so sídlom Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany, IČO:
36 482 510 v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal
zistený majetok úpadcu – pohľadávky do súpisu všeobecnej podstaty. Súpis všeobecnej podstaty sa dopĺňa o nižšie
uvedené súpisové zložky:
1/Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
Popis: Vrátenie nadmerného odpočtu na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 01/2014 zaslané
Daňovým úradom Prešov, pobočka Sabinov.
Súpisová hodnota: 1.555,74 Eur
Deň zápisu 30.01.2017
Vlastníctvo úpadcu:1/1
2/Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
Popis: Vrátenie časti nadmerného odpočtu na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 12/2013 zaslané
Daňovým úradom Prešov, pobočka Sabinov.
Súpisová hodnota: 40,23 Eur
Deň zápisu 30.01.2017
Vlastníctvo úpadcu:1/1
3/Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
Popis: Vrátenie nadmerného odpočtu na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 2/2014 zaslané Daňovým
úradom Prešov, pobočka Sabinov.
Súpisová hodnota: 106,81 Eur
Deň zápisu 30.01.2017
Vlastníctvo úpadcu:1/1
4/Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis: Vrátenie nadmerného odpočtu na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 3/2014 zaslané Daňovým
úradom Prešov, pobočka Sabinov.
Súpisová hodnota: 106,81 Eur
Deň zápisu 30.01.2017
Vlastníctvo úpadcu:1/1

JUDr. Marián Novikmec, správca

K002427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škrváňová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uľanská cesta 99, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2015 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vec:

Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 29.07.2015, sp. zn. 1K/50/2015 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 148/2015 dňa 04.08.2015 súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Simona Škrváňová, nar.: 28.06.1987,
bytom Uľanská cesta 99, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Juraja
Rybára, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaného v zozname správcov vedeným Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len „Správca“).
Podľa § 107 ods. 2 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR“):
„V malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov.“
Podľa § 95 ods.1 ZKR:
„Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je možné
uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.“
Podľa § 96 ods. 1 ZKR:
„Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené pohľadávky uspokojí na
základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na základe rozvrhu z oddelenej
podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške. “
Podľa § 96 ods. 2 ZKR:
„Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie poradie a sumy,
v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer zostaviť rozvrh
správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“
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Podľa § 96 ods. 3 ZKR:
„Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.“
Podľa ustanovenia § 96 ods. 5 ZKR:
„Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od
uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu. Ak
príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu,
ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie. Na
základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez zbytočného odkladu vydá veriteľovi; spornú časť
výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
Podľa § 98 ods. 1 ZKR:
„Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení majetku všeobecnej
podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky, správca uschová.“
Podľa § 101 ods. 1 ZKR:
„Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok a
ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca
bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný rozvrh
výťažku"). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú
lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca
pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“
Podľa § 49 Vyhláška č. 665/2005 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (v znení č. 536/2008 Z. z., 235/2010 Z. z.):
„Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis
doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku
schvaľovať.“
II.
VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
A. Správa o priebehu konkurzu a speňažovaní majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Úpadcu
Počas lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Úpadcu podľa § 28 ZKR, nebol zo strany Správcu zistený
žiadny zabezpečený veriteľ Úpadcu. Z tohto dôvodu konkurznú podstatu tvorí len všeobecná podstata.
Všeobecnú podstatu tvoria súpisové zložky majetku, tak ako boli tieto zverejnené v Obchodnom vestníku SR.
Konkrétne sa jedná o následné súpisové zložky:
Popis

Súpisová
hodnota v €

Finančné prostriedky úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu

800,- €

Nespotrebovaný
odmeny a výdavkov predbežného správcu

preddavok

na

úhradu

663,88 €

Mzda úpadcu za obdobie od 07/2016 – 12/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
480,38 €
exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
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Výťažok zo speňaženia motorového vozidla Auto A4, VIN: WAUZZZ8E62A029370, EČV: BB352CA

801,- €

Úroky z vkladov na konkurznom bankovom účte

0,1 €

Pohľadávka z účtu v banke – Tatra banka, a.s., č. ú. 2118572118

2,01 €

Prvá schôdza veriteľov, zvolaná v zmysle § 34 ZKR, sa konala dňa 09.11.2015 o 10.15 hod. na adrese Stráž 223,
960 01 Zvolen – 3 podlažie, veľká zasadacia miestnosť. Prvej schôdzi veriteľov sa nezúčastnil ani jeden z veriteľov
prihlásených pohľadávok. Z tohto dôvodu v súlade s ustanovením § 39 ods.1 ZKR v spojení s § 107 ods.2 ZKR
pôsobnosť zástupcu veriteľov vykonával a aj naďalej vykonáva súd.
Od uplynutia prvej schôdze veriteľov správca vykonával úkony smerujúce k speňaženiu majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu Úpadcu, pričom správca konštatuje, že úspešne speňažil všetky súpisové zložky majetku.
III.
Rozvrhová časť návrhu výťažku všeobecnej podstaty Úpadcu
A. Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu
Úpadcu s priradením výťažku pripadajúcim na jednotlivé zložky speňaženého majetku:
Všeobecná podstata – príjmy zo speňaženia:
Hnuteľné veci:
Súpisová
hodnota

Opis veci/práva/inej majetkovej hodnoty

Výťažok zo speňaženia motorového vozidla zn. Audi A4, VIN:
1 200,- €
WAUZZZ8E62A029370, EČV: BB352CA

Podstata

Spôsob
speňaženia

Výťažok
speňaženia

Všeobecná
podstata

Predaj

801,00 €

Spolu výťažok

zo Dátum
výťažku

03.08.2016

801,00 €

Peňažné pohľadávky:
Súpisová
hodnota

Opis veci/práva/inej majetkovej hodnoty

Mzda úpadcu za obdobie od 07/2016 - 12/2016 v rozsahu, v akom
môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 480,38 €
72 ods. 2 ZKR - majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Podstata

Spôsob
speňaženia

Výťažok
zo Dátum
speňaženia
výťažku

Všeobecná
podstata

Vymožením

480,38 €

Spolu výťažok

Priebežne
počas
konkurzu

480,38 €

Iné majetkové hodnoty:
Opis veci/práva/inej majetkovej hodnoty
Finančné
konkurzu

prostriedky

úpadcu

ku

dňu

vyhlásenia

Súpisová
hodnota

Podstata

Spôsob
speňaženia

Výťažok
speňaženia

800,- €

Všeobecná
podstata

Vymožením

800,- €

19.08.2015

Všeobecná
podstata

Vymožením

663,88 €

10.09.2015

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

zo Dátum
výťažku
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Spolu výťažok

1 463,88 €

Všeobecná podstata – Ďalšie príjmy, ktoré zákon považuje za príjmy zo speňaženia:
Podstata

Spôsob
speňaženia

Výťažok
speňaženia

Pohľadávka z účtu v banke – Tatra banka,
2,01 €
a.s., č.ú. 2118572118

Všeobecná
podstata

Vymožením

2,01 €

19.12.2016

Úroky z vkladov na konkurznom bankovom
0,1 €
účte

Všeobecná
podstata

Zabezpečením

0,1 €

Priebežne
konkurzu

Opis veci/práva/inej majetkovej hodnoty

Súpisová
hodnota

Spolu výťažok

zo

Dátum výťažku

počas

2,11 €

Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené všetky súpisové zložky majetku tvoriace všeobecnú
podstatu Úpadcu a zo speňaženia tejto všeobecnej podstaty a z iných príjmov bol dosiahnutý výťažok spolu
vo výške 2 747,37 €.
B. Pohľadávky proti podstate
Podľa § 95 ods. 1 ZKR:
„Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je možné uspokojiť
nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.“
S poukazom na citované ustanovenia ZKR, výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu Úpadcu
sa znižuje o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku Úpadcu, ktoré tvoria všeobecnú
podstatu Úpadcu.
Podľa § 87 ods. 4 ZKR:
„Pohľadávky proti všeobecnej podstate uspokojuje správca priebežne; ak nemôže plne uspokojiť pohľadávky proti
všeobecnej podstate toho istého poradia, uspokojí ich pomerne.“
Priradenie
Čas
príslušnej
uspokojenia
podstate

P.č. Veriteľ

Právny dôvod

Čas vzniku

1

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

31.8.2015 31.8.2015

2

JUDr. Juraj Rybár, správca

3

k
Výška

Všeobecná

5,14 €

Hotové výdavky správcu - administratívne
31.8.2015 2.9.2015
náklady za obdobie 8/2015

Všeobecná

45,16 €

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

30.9.2015 30.9.2015

Všeobecná

5,90 €

4

JUDr. Juraj Rybár, správca

Hotové výdavky správcu - administratívne
30.9.2015 5.10.2015
náklady za obdobie 9/2015

Všeobecná

50,00 €

5

OTP Banka Slovensko, a.s.

Poplatok za poskytutie súčinnosti

Všeobecná

15,94 €

18.8.2015 7.10.2015
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6

VÚB, a.s.

Poplatok za poskytutie súčinnosti

18.8.2015 7.10.2015

Všeobecná

24,00 €

7

Sberbank Slovensko, a.s.

Poplatok za poskytutie súčinnosti

18.8.2015 7.10.2015

Všeobecná

35,00 €

8

ZUNO
BANK
AG,
zahraničnej banky

Poplatok za poskytutie súčinnosti

18.8.2015 7.10.2015

Všeobecná

31,87 €

9

Československá obchodná banka,
Poplatok za poskytutie súčinnosti
a.s.

18.8.2015 7.10.2015

Všeobecná

30,00 €

pobočka

10 Prima banka Slovensko, a.s.

Poplatok za poskytutie súčinnosti

18.8.2015 7.10.2015

Všeobecná

24,00 €

11 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Poplatok za poskytutie súčinnosti

19.8.2015 7.10.2015

Všeobecná

24,00 €

12 Tatra banka, a.s.

Poplatok za poskytutie súčinnosti

19.8.2015 7.10.2015

Všeobecná

50,00 €

Poplatok za poskytutie súčinnosti

21.8.2015 7.10.2015

Všeobecná

43,80 €

Poplatok za poskytutie súčinnosti

24.8.2015 7.10.2015

Všeobecná

19,12 €

UniCredit Bank Czech republic and
15 Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej Poplatok za poskytutie súčinnosti
banky

25.8.2015 7.10.2015

Všeobecná

9,96 €

16

mBank S.A., pobočka zahraničnej
Poplatok za poskytutie súčinnosti
banky

26.8.2015 7.10.2015

Všeobecná

9,92 €

17

Slovenská záručná a rozvojová
Poplatok za poskytutie súčinnosti
banka, a.s.

28.8.2015 7.10.2015

Všeobecná

18,00 €

13

Komerční banka,a.s.,
zahraničnej banky

pobočka

14 Poštová banka, a.s.

18 Odťahová služba Igor Kováčik

odťah OMV zn. AUDI A4, EČV: BB 352 CA z
13.10.2015 13.10.2015
BB do ZV

Všeobecná

55,00 €

19 Slovenská sporiteľňa,a.s.

Bankové poplatky

Všeobecná

5,90 €

20 JUDr. Juraj Rybár, správca

Hotové výdavky správcu - administratívne
2.11.2015 9.11.2015
náklady za obdobie 10/2015

Všeobecná

50,00 €

21 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

Všeobecná

5,90 €

31.10.2015 31.10.2015

30.11.2015 30.11.2015
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22 JUDr. Juraj Rybár, správca

Hotové výdavky správcu - administratívne
30.11.2015 7.12.2015
náklady za obdobie 11/2015

Všeobecná

50,00 €

23 JUDr. Juraj Rybár, správca

paušálna odmena za výkon funkcie do konania
7.12.2015 9.12.2015
1. SV

Všeobecná

663,88
€

24 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

31.12.2015 31.12.2015

Všeobecná

5,90 €

25 JUDr. Juraj Rybár, správca

Hotové výdavky správcunáklady za obdobie 12/2015

31.12.2015 8.1.2016

Všeobecná

50,00 €

26 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

31.1.2016 31.1.2016

Všeobecná

5,90 €

27 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

29.2.2016 29.2.2016

Všeobecná

5,90 €

28 JUDr. Juraj Rybár, správca

Hotové výdavky správcu - administratívne
31.1.2016 3.3.2016
náklady za obdobie 1/2016

Všeobecná

50,00 €

29 JUDr. Juraj Rybár, správca

Hotové výdavky správcu - administratívne
29.2.2016 3.3.2016
náklady za obdobie 2/2016

Všeobecná

20,00 €

30 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

Všeobecná

5,90 €

31 JUDr. Juraj Rybár, správca

Hotové výdavky správcu - administratívne
31.3.2016 6.4.2016
náklady za obdobie 3/2016

Všeobecná

20,00 €

32 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

Všeobecná

5,90 €

33 JUDr. Juraj Rybár, správca

Hotové výdavky správcu - administratívne
30.4.2016 9.5.2016
náklady za obdobie 4/2016

Všeobecná

20,00 €

34 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

Všeobecná

5,90 €

35 JUDr. Juraj Rybár, správca

Hotové výdavky správcu - administratívne
31.5.2016 2.6.2016
náklady za obdobie 5/2016

Všeobecná

20,00 €

36 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

30.6.2016 30.6.2016

Všeobecná

5,90 €

30.6.2016 6.7.2016

Všeobecná

20,00 €

37 JUDr. Juraj Rybár, správca

administratívne

31.3.2016 31.3.2016

30.4.2016 30.4.2016

31.5.2016 31.5.2016

Hotové výdavky správcu - administratívne
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37 JUDr. Juraj Rybár, správca

Hotové výdavky správcu - administratívne
30.6.2016 6.7.2016
náklady za obdobie 6/2016

Všeobecná

20,00 €

38 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

Všeobecná

5,90 €

39 JUDr. Juraj Rybár, správca

Hotové výdavky správcu - administratívne
31.7.2016 5.8.2016
náklady za obdobie 7/2016

Všeobecná

20,00 €

40 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

Všeobecná

5,90 €

41 JUDr. Juraj Rybár, správca

Hotové výdavky správcu - administratívne
31.8.2016 6.9.2016
náklady za obdobie 8/2016

Všeobecná

20,00 €

42 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

30.9.2016 30.9.2016

Všeobecná

5,90 €

43 JUDr. Juraj Rybár, správca

Hotové výdavky správcu - administratívne
30.9.2016 6.10.2016
náklady za obdobie 9/2016

Všeobecná

20,00 €

44 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

Všeobecná

5,90 €

45 JUDr. Juraj Rybár, správca

Hotové výdavky správcu - administratívne
31.10.2016 9.11.2016
náklady za obdobie 10/2016

Všeobecná

20,00 €

46 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

30.11.2016 30.11.2016

Všeobecná

5,90 €

47 JUDr. Juraj Rybár, správca

Hotové výdavky správcu - administratívne
30.11.2016 12.12.2016
náklady za obdobie 11/2016

Všeobecná

20,00 €

48 JUDr. Juraj Rybár, správca

Hotové výdavky správcu - notárske osvedčenie 13.12.2016 13.12.2016

Všeobecná

9,25 €

49 JUDr. Juraj Rybár, správca

Hotové výdavky správcu - administratívne
30.12.2016 4.1.2017
náklady za obdobie 12/2016

Všeobecná

20,00 €

50 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

31.12.2016 31.12.2016

Všeobecná

5,90 €

51 JUDr. Juraj Rybár, správca

Hotové výdavky správcu - cestovné ZV-BB-ZV 13.10.2015 Pri rozvrhu

Všeobecná

11,19 €

52 JUDr. Juraj Rybár, správca

Odmena správcu z výťažku

Všeobecná

209,46
€

31.7.2016 31.7.2016

31.8.2016 31.8.2016

31.10.2016 31.10.2016

Pri rozvrhu Pri rozvrhu

Slovenská republika Okresný súd
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Pri rozvrhu Pri rozvrhu

Všeobecná

5,00 €

54 JUDr. Juraj Rybár, správca

Hotové výdavky správcu - poštovné

Priebežne Pri rozvrhu

Všeobecná

69,85 €

55 JUDr. Juraj Rybár, správca

Budúce výdavky správcu spojené s ukončením
konkurzného konania - náklady na poštovné, Pri rozvrhu Pri rozvrhu
zrušenie účtu v banke atď..

Všeobecná

70,00 €

Spolu:

2
043,94
€

Spolu vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate Úpadcu vo výške 2 043,94 €.
K výpočtu odmeny správcu:
Odmena Správcu za výkon funkcie pozostáva z paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov určovanej rozhodnutím súdu a z odmeny Správcu zo speňaženia. Paušálna odmena bola Správcovi
priznaná uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 1K/50/2015 zo dňa 30.11.2015, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 233/2015 zo dňa 04.12.2015 vo výške 663,88 €. Správca ku dňu vzniku nároku na
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov nebol platiteľom DPH, preto sa odmena o túto daň
nezvyšuje.
Pri výpočte odmeny Správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa § 13 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. (ďalej len „vyhláška“):
„Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré
ustanovuje táto vyhláška (ďalej len "odmena z výťažku"). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred
konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden správca.“
Podľa § 17 ods. 2 vyhlášky:
„Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. Za
výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“
Podľa § 20 ods. 1 vyhlášky:
„Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých
hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena
z výťažku takto:
a)

zo sumy výťažku do

33,19 eura

16 %,

b)

zo sumy výťažku nad

33,19 eura

15 %,

c)

zo sumy výťažku nad

331,94 eura

14 %,

d)

zo sumy výťažku nad

3 319,39 eura

13 %,

e)

zo sumy výťažku nad

33 193,92 eura

12 %,

f)

zo sumy výťažku nad

331 939,19 eura

3 %,

g)

zo sumy výťažku nad

3 319 391,89 eura

1 %.“

Podľa § 20 ods. 2 vyhlášky:
„Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných
prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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S poukazom na vyššie citované ustanovenia vyhlášky správca vypočítal odmenu zo speňaženia každej súpisovej
zložky majetku (pokiaľ mu za jej speňaženie prináleží odmena) tak, že
pri odmene za speňaženie peňažných pohľadávok Úpadcu (mzda Úpadcu, nespotrebovaný preddavok,
peňažná hotovosť Úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu, pohľadávka z účtu) vypočítal odmenu ako 5 % z výťažku
(§ 17 ods. 2 vyhlášky),
- pri odmene za speňaženie hnuteľnej veci Úpadcu (motorové vozidlo Úpadcu zn. AUDI A4, EČV: BB352CA)
vypočítal odmenu ako 14% z výťažku
za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením (úroky z vkladov) vypočítal odmenu
ako 1 % z výťažku (§ 20 ods. 2 vyhlášky),
V zmysle vyššie uvedeného má Správca nárok na odmenu zo speňažovania majetku podliehajúcemu
konkurzu vo výške 209,46 €.
K výpočtu súdneho poplatku za konkurzné konanie
Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len
„ZoSP“):
„Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal;
zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.“
Podľa § 7 ods. 11 ZoSP:
„Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol“.
Podľa § 7a ZoSP:
„ Poplatok sa vypočíta s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je
a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.“
Podľa položky 5 písm. c) prílohy k ZoSP - Sadzobníka súdnych poplatkov –
„Za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu 0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej
podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0,2 % z výťažku zahrnutého do
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku
zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej
podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu
výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do
oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu.“
S poukazom na citované zákonné znenie Správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú
podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do tohto rozvrhu po zaokrúhlení na celé eurá nadol (2 747,37 EUR = 2
747,- EUR) násobenú koeficientom 0,2% = 5 EUR (po zaokrúhlení na celé euro nadol).
C. Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

Celková suma výťažkov z majetku podliehajúceho konkurzu

2 747,37 EUR

Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do návrhu konečného rozvrhu výťažku

2 043,94 EUR
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Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

D.

703,43 EUR

Návrh rozvrhu

S poukazom na vyššie uvedené Správca predkladá tento návrh konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty
Úpadcu:
Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica (ďalej len „Okresný súd Banská
Bystrica“) ako zástupca veriteľov vykonávajúci pôsobnosť veriteľského výboru v zmysle § 107 ods. 2 ZKR v právnej
veci úpadcu Simona Škrváňová, nar. 28.06.1987, bytom Uľanská cesta 99, 974 01 Banská Bystrica vedenej pred
Okresným súdom Banská Bystrica pod sp. zn. 1K/50/2015 o návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia
všeobecnej podstaty
r o z h o d o l:
Zástupca veriteľov vykonávajúci pôsobnosť veriteľského výboru v zmysle § 107 ods. 2 ZKR s c h v a ľ u j e tento
návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty:

Celková suma výťažkov z majetku podliehajúceho konkurzu

2 747,37 EUR

Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do návrhu konečného rozvrhu výťažku

2 043,94 EUR

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

703,43 EUR

a s c h v a ľ u j e rozdelenie sumy určenej na uspokojenie veriteľov medzi veriteľov zistených nezabezpečených
pohľadávok nasledovne:
Celková
suma

p.č. Veriteľ

1

Allianz
poisťovňa, a.s.

2

Tatra banka,a.s.

3

Slovenská

zistená Podiel na celkovej sume
zistených pohľadávok

v

konkurze Suma
určená
na
konečným rozvrhom

266,56 €

3,22%

22,62 €

4 814,39 €

58,08%

408,54 €

Všeobecná úverová banka,
3 208,61 €
a.s.

38,71%

272,27 €

Spolu

100,00%

703,43 €

8 289,56 €

uspokojenie

Správca žiada zástupcu veriteľov – Okresný súd Banská Bystrica, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto
návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty Úpadcu tento návrh konečného rozvrhu výťažku
schválil prípadne neschválil.
Schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty alebo jeho neschválenie je potrebné
doručiť na adresu správcu: JUDr. Juraj Rybár, Stráž 223, 960 01 Zvolen.
Poučenie:
Vrátenie jedného rovnopisu návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty opatreného
podpisom zástupcu veriteľov na adresu správcu: JUDr. Juraj Rybár, správca, Stráž 223, 960 01 Zvolen, sa
považuje za schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku.
Ak zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty v lehote
určenej Správcom neschváli, predloží ho Správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho
schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie. Na základe
schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku Správca bez zbytočného odkladu vydá veriteľovi; spornú časť
výťažku Správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
Podľa § 101 ods. 1 ZKR: „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu,
správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný
rozvrh výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a
ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného
rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“
S úctou

JUDr. Juraj Rybár,
správca úpadcu
Simona Škrváňová

K002428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: F - Agro s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bulharská 70, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 532 048
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/20/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/20/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

VEC: Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: F – Agro, s. r. o., IČO: 46 535 048, so sídlom:
Bulharská 70, 821 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresného súdu Bratislava I pod sp.zn.
3K/20/2015 v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška
nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: D.A.S Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO:
47 250 569, so sídlom: Prievozská 4C, 821 09 Bratislava, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Úpadca uzatvoril s
D.A.S. poisťovňou právnej ochrany, a.s. dňa 28.08.2012 poistnú zmluvu č. 6010714. Predmetom tejto zmluvy bolo
poistenie právnej ochrany. Listom zo dňa 20.02.2015 veriteľ zaslal dlžníkovi oznámenie o zániku poistenia. Poistná
zmluva zanikla dňa 09.02.2015 pre nezaplatenie poistného. Celková prihlásená suma: 85,16 €, poradie: Iná
pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Mgr. Marek Piršel, správca

K002429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borbély Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 48, 040 15 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/66/2014 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/66/2014
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26K/66/2014
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr.Erika Šimová, správca úpadcu , Lukáš Borbély, nar. 01.01.1982, Železiarenská 48, 040 15 Košice
–Šaca, sp.zn. 26K/66/2014, v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov Slovenská sporiteľňa, a.s. ako
príslušného orgánu ohľadne speňažovania majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu tvoriaceho všeobecnú
podstatu zo dňa 22.03.2016 a ust. § 92 ods. 1 písm.d) zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení , ponúka
v 4.kole na predaj majetok úpadcu podliehajúci konkurzu tvoriaci všeobecnú podstatu a to:
·

peňažná pohľadávka na vyrovnanie podielov v rámci vyporiadania BSM, súpisová hodnota : 2.247,12 €

dlžník: Nikola Borbélyová, Horňany 103, 913 24 Trenčín S, súpisová zložka majetku číslo: 19 (zverejnený v OV
39/2016 dňa 26.02.2016)

1.

Návrh písomnej ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
·

musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku;

·
musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu – preukázanie jeho totožnosti, resp.
právnej subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho
preukazu resp. obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného
registra nie staršieho ako 3 mesiace, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby
·

musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách;

·
musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu v zalepenej
obálke s označením „ponukové konanie Borbély – predaj Pohľadávky - NEOTVÁRAŤ“ v lehote v
lehote do 15. 02.2017 vrátane ( do 15.00 hodiny ).
·

musí obsahovať Doklad o zaplatení zálohy .

2. Záujemcovia sú povinní vopred zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to vo výške 50% z ponúkanej kúpnej
ceny. Záloha bude pripísaná v prospech účtu č. : SK3709000000005065867599 najneskôr do 12:00 hod dňa,
v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zálohy bude súčasťou ponuky
záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu
v prípade podpisu zmluvy o postúpení pohľadávky. V prípade odmietnutia podpisu zmluvy o postúpení pohľadávky
z dôvodov na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom (napr.
nezaplatenie zvyšku odplaty za postúpenie riadne a včas , uhradená záloha prepadne v prospech všeobecnej
podstaty úpadcu. Ostatným neúspešným záujemcom bude záloha vrátená.
Podrobnosti o predávanom majetku úpadcu môžu záujemcovia získať po dohode so správcom. Záujemca svoj
záujem predloží správcovi emailom na adresu: erika.simova.ak° gmail.com.
3. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O otváraní obálok správca vyhotoví zápisnicu,
4. V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zo strany VV o prijatí ponuky správca
uzatvorí s úspešným záujemcom zmluvu o postúpení kúpnu zmluvu, v zmysle ktorej úspešný záujemca doplatí
zostatok odplaty za postúpenie Pohľadávky správcovi do siedmich pracovných dní od dátumu jej
uzatvorenia. Zmluva o postúpení Pohľadávky nadobudne účinnosť dňom uhradenia odplaty za jej postúpenie
v celom rozsahu.
5. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou. V prípade, ak
dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať
tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
6. Správca je oprávnený po predchádzajúcom súhlase VV odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené
ponuky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Erika Šimová,správca

K002430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Poledno
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 255, 900 45 Most pri Bratislave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA,LL.M.,PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/60/2015_S 1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/60/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
(Ďalej aj ako „Návrh rozvrhu“)

I.

VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU

I.I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Uznesením Okresného súdu Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Poledno, nar. 30.06.1978,
bydlisko: Budovateľská 255, 900 46 Most pri Bratislave, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Michal Poledno, nar. 30.06.1978, Budovateľská 255, 900 46 Most pri Bratislave, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Michal Poledno, nar. 30.06.1978, Budovateľská 255, 900 46 Most pri Bratislave (ďalej len „Úpadca“) a Mgr.
Milena Nosková, so sídlom kancelárie: Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu: S1313 bola ustanovená za
správcu Úpadcu. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň 12.04.2016.
I.

ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU

II.I. ZÁKONNÉ USTANOVENIA

Podľa § 95 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“):
Nezabezpečení veritelia
(1) Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je možné
uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.

Podľa § 101 ZKR:
Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov
(1) Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok
a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne
pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný rozvrh výťažku"). Na ten účel
správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15
dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením
doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(2) Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov
oddelených podstát.
II.I. NÁVRH ROZVRHU
S poukazom na vyššie uvedené Správca predkladá Návrh rozvrhu a žiada Zástupcu veriteľov o schválenie Návrhu
rozvrhu zo dňa 30.01.2017 podľa návrhu Správcu, a to nasledovne:
Konečný rozvrh - všeobecne
P.
spôsob
opis súpisovej zložky majetku
č.
speňaženia

výťažok zo
speňaženia

celková výška
priradených p.p.
vrátane odmeny
správcu

čistý výťažok

Pohľadávky - zrážky zo mzdy
1 úpadcu za obdobie konkurzu
(47/2016 - 11/2016)

9 558,87 €

1 067,70 €

8 491,17 €

2 Preddavok

1 659,70 €

185,30 €

1 474,40 €

11 218,57 €

1 253,00 €

9 965,57 €

P. Názov/meno a priezvisko
č. veriteľa

prihlásená
celková suma
pohľadávky
(EUR)

percento
výška uspokojenia
úhrn uspokojenia
uspokojenia
pohľadávky
veriteľa konečným
pohľadávky
konečným rozvrhom
rozvrhom (EUR)
konečným rozvrhom (EUR)

1 Všeobecná úverová banka, a.s. 3 992,44 €

2,88%

115,12 €

2 Všeobecná úverová banka, a.s. 2 078,19 €

2,88%

59,93 €

3 Všeobecná úverová banka, a.s. 3 523,69 €

2,88%

101,61 €

276,66 €

4 Marcel Poláš

244 811,00 €

2,88%

7 059,29 €

7059,29 €

5

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

28 097,50 €

2,88%

810,21 €

6

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

20 064,62 €

2,88%

578,58 €

7

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

4 941,51 €

2,88%

142,49 €

8

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

11 552,70 €

2,88%

333,13 €

9

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

259,41 €

2,88%

7,48 €

10

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

1 187,90 €

2,88%

34,25 €

11

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

15 742,50 €

2,88%

453,95 €

12

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

2 767,20 €

2,88%

79,80 €

13

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

1 563,06 €

2,88%

45,07 €

14

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

222,73 €

2,88%

6,42 €

15

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

331,93 €

2,88%

9,57 €

2 500,95 €
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16 Consumer Finance Holding, a.s. 4 462,30 €

2,88%

128,67 €

128,67 €

2,88%

9 965,57 €

9965,57 €

Právny dôvod
vzniku pohľadávky

Výška celkovej sumy Výška celkovej
uplatnenej
sumy uznanej
pohľadávky proti
pohľadávky proti
podstate
podstate

Deň úhrady
pohľadávky
proti podstate

5,75 €

5,75 €

rozvrh

22,44 €

22,44 €

rozvrh

345 598,68 €

Deň vydania: 02.02.2017

ZOZNAM POHĽADÁVOK PROTI PODSTATE

P.
dátum uplatnenia
č.

Veriteľ

1 15.05.2016-21.07.2016

Mgr. Milena
poštovné
Nosková - správca

2

Okresný súd
Bratislava I

3 24.,08.2016

Odmena správcu do
Mgr. Milena
prvej schôdze
Nosková - správca
veriteľov

663,88 €

663,88 €

rozvrh

4

Mgr. Milena
Odmena správcu za
Nosková - správca speňažovanie

560,93 €

560,93 €

rozvrh

Súdny poplatok vo
výške 0,2 % za
konkurzné konanie

1 253,00 €

Správca týmto žiada Zástupcu veriteľov, aby v lehote 20 dní od zverejnenia Návrhu rozvrhu tento Návrh rozvrhu
schválil, alebo aby v rovnakej lehote uplatnil voči nemu odôvodnené námietky.

Schválenie Návrhu rozvrhu alebo uplatnenie odôvodnených námietok je potrebné doručiť na adresu kancelárie
Správcu: Mgr. Milena Nosková, Zámocká 14, 811 01 Bratislava.

V Bratislave, dňa 30.01.2017

Mgr. Milena Nosková

K002431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LIPTONA POPRAD s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 497 355
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/78/2015 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/78/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

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

93

Obchodný vestník 23/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.02.2017

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
JUDr. Marián Novikmec, správca konkurznej podstaty úpadcu: LIPTONA POPRAD s.r.o. v konkurze, so sídlom
Námestie sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad, IČO: 36 497 355, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Prešov, č.k. 1K/78/2015 týmto na základe § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych prepisov (ďalej len „ZKR“) a po predchádzajúcom súhlase zabezpečeného veriteľa zo dňa
24.01.2017 vylučuje nasledovný majetok zo súpisu:
V súpise oddelenej podstaty zverejnenom dňa 29.03.2016 v Obchodnom vestníku v čiastke OV 59/2016 je pod
súpisovými zložkami majetku oddelenej podstaty č. 2 a 3 poňaté:
Číslo súpisovej zložky 2
Typ súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka dlžníka Doprastav a.s., Drieňová 31, 821 01 Bratislava, IČO: 31 333 320
Právny dôvod:
Odplata zhotoviteľa z Objednávky č. P2/2013/00083/15 zo dňa 28.03.2013, výška pohľadávky: 50,72 Eur – faktúra
č. 13MO-0402 zo dňa 18.04.2013
Súpisová hodnota majetku: 50,72 Eur
Vlastníctvo úpadcu v podiele 1/1
Číslo súpisovej zložky 3
Typ súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka dlžníka Doprastav a.s., Drieňová 31, 821 01 Bratislava, IČO: 31 333 320
Právny dôvod:
Odplata zhotoviteľa z Objednávky č. P2/2013/00083/15 zo dňa 28.03.2013, výška pohľadávky: 168,77 Eur – faktúra
č.13MO-0601 zo dňa 06.06.2013
Súpisová hodnota majetku: 168,77 Eur
Vlastníctvo úpadcu v podiele 1/1
Dôvod vylúčenia vyššie uvedeného majetku: vymáhanie majetku je neúčelné v zmysle § 81 ods.1 ZKR.
Poučenie:
V zmysle ustanovenia § 81 ods. 3 ZKR, majetok vylúčený zo súpisu podľa odseku 1 správca na požiadanie
prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca
prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. Ďalej v zmysle ustanovenia § 81 ods. 5 ZKR:
Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky.
Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa odseku 2 neprejavil záujem žiaden z
veriteľov, prestáva podliehať konkurzu; ak ide o konkurz vyhlásený podľa § 107a, na nakladenie s týmto majetkom
sa až do zrušenia konkurzu použije § 44 ods. 1.

JUDr. Marián Novikmec, správca
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K002432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 233/21, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2015 S 1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

JUDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: Mária Molnárová, nar. 27.10.1973, Jilemnického 233/21, 929 01
Dunajská Streda, v súlade s § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ď'alej len „ZKR") oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o.,
Športová 4021/13A, Dunajská Streda, IČO: 44 813 384. Podľa § 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 tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo
že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom
správcom. Správca týmto zároveň oznamuje aj zámer zostaviť rozvrh výťažku pre zabezpečeného veriteľa.
V Bratislave 30. januára 2017

JUDr. Stanislav Demčák, správca

K002433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Kútik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 23, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ďurove
Sídlo správcu:
Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4K/81/2016 S 546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/81/20106
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ján Ďurove , správca konkurznej podstaty úpadcu Martin Kútik, nar. 21.01.1983, ul. 9 mája 23, Banská
Bystrica. „ v konkurze týmto podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje veriteľom prihlásených
pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok je možné zložiť kauciu na bankový účet konkurznej podstaty
úpadcu vedený v UniCredit Bank Slovakia, a.s., pobočka Lučenec, číslo účtu : IBAN : SK67 1111 0000 0067 9410
1037, pod variabilným symbolom : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, o popretie ktorej ide a s poznámkou „
popretie pohľadávky“.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lučenec 30.01.2017
JUDr. Ján Ďurove, správca

K002434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plastika - Machinery, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 222, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 529 087
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 32K/5/2013 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu : Plastika - Machinery, s.r.o. “ v konkurze“, so sídlom Novozámocká 222, 949 05 Nitra, IČO: 36 529
087, na základe uznesenia OS Nitra č. 32K/5/2013 – 673 zo dňa 23.01.2017, zverejneného v OV č. 20/2017 dňa
30.01.2017, ktorým bol schválený konečný rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov zverejnený v Obchodnom vestníku č. 112/2016 zo dňa 10.6.2016 pod č. K013715,
vydá alikvotnú časť výťažku veriteľom a za týmto účelom ich vyzýva k oznámeniu identifikačných údajov (č.ú., VS )
k realizácii platby. Číslo účtu je možné uviesť na adresu sídla správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná,
k.s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica ako aj na e-mailovú adresu : office@ssr.sk. Uvedené žiadame zaslať do 15
dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy v obchodnom vestníku.

K002435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Jakušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lysica 77, 013 05 Lysica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/3/2016/S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/3/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene čísla bankového účtu správy podstaty
Od mesiaca 11/2016 došlo k zmene účtu správy podstaty kedy namiesto pôvodného účtu č.: SK62 0200 0000 0036
6836 0157, novým účtom je účet č.: SK19 1100 0000 0029 3314 1840

V Žiline dňa 30.01.2017
JUDr. Ing. Martin Chlapík správca
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K002436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Lamoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lichardova 21, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1967
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2009 / S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2009
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

AKTUALIZÁCIA SÚPISU MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY:
I. INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

1/ PRÍJEM ÚPADCU (§ 72 ods. 2 ZKR)
por.č. popis

dátum
prijatia

1

Zrážky zo mzdy za 11/2010

2.11.2010 101,25 €

2

Zrážky zo mzdy za 12/2010

13.12.2010 67,73 €

3

Zrážky zo mzdy za 1/2011

3.1.2011

34,00 €

4

Zrážky zo mzdy za 2/2011

4.2.2011

30,00 €

5

Zrážky zo mzdy za 3/2011

21.3.2011 31,60 €

6

Zrážky zo mzdy za 4/2011

5.4.2011

21,60 €

7

Zrážky zo mzdy za 5/2011

4.5.2011

34,00 €

8

Zrážky zo mzdy za 6/2011

24.6.2011 31,60 €

9

Zrážky zo mzdy za 8/2011

16.8.2011 67,50 €

10

Zrážky zo mzdy za 10/2011

17.10.2011 70,00 €

11

Zrážky zo mzdy za 11/2011

14.11.2011 35,00 €

12

Zrážky zo mzdy za 12/2011

27.12.2011 40,00 €

13

Zrážky zo mzdy za 1/2012

13.1.2012 44,88 €

14

Zrážky zo mzdy za 2/2012

15.2.2012 33,86 €

15

Zrážky zo mzdy za 3/2012

14.3.2012 33,86 €

16

Zrážky zo mzdy za 4/2012

16.4.2012 528,10 €

17

Zrážky zo mzdy za 5/2012

29.5.2012 436,63 €

18

Zrážky zo mzdy za 11/2012

6.12.2012 526,16 €

19

Zrážky zo mzdy za 12/2012

27.12.2012 448,16 €

20

Zrážky zo mzdy za 1/2013

30.1.2013 452,55 €

21

Zrážky zo mzdy za 2/2013

26.2.2013 460,13 €

22

Zrážky zo mzdy za 3/2013

28.3.2013 449,47 €

súp.hodnota

suma
výťažku
101,25 €
67,73 €
34,00 €
30,00 €
31,60 €
21,60 €
34,00 €
31,60 €
67,50 €
70,00 €
35,00 €
40,00 €
44,88 €
33,86 €
33,86 €
528,10 €
436,63 €
526,16 €
448,16 €
452,55 €
460,13 €
449,47 €

2/ INÉ PRÍJMY
dátum
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por.č. popis

dátum
prijatia

23

Prevod zo zrušeného účtu

8.10.2010 1 666,45 €

24

hotovosť na účte ku dňu vyhlásenia konkurzu

2.7.2009

25

peňažná náhrada z odporovateľného právneho úkonu - OS Žilina sp. zn. 10Cbi 4/2009
(predmetom bol prevod spoluvlastníckeho podielu vo výške ¼ k nehnuteľnostiam zapísaným v
katastri nehnuteľností Správou katastra Žilina pre okres Žilina, kat. územie Teplička nad Váhom
9.6.2015
na LV č. 876 ako pozemok C-KN par. č. 876/1záhrady o výmere 236 m2, pozemok C-KN par. č.
876/7, záhrady o výmere 306 m2 na LV č. 1384 ako pozemok C-KN par. č. 876/7 záhrady o
výmere 89 m2 a stavba rodinného domu súp. č. 851 postavenom )

26

peňažná náhrada z odporovateľného právneho úkonu - OS Žilina sp. zn. 10Cbi 4/2009
(predmetom bol prevod spoluvlastníckeho podielu vo výške ¼ k nehnuteľnostiam zapísaným v
katastri nehnuteľností Správou katastra Žilina pre okres Žilina, kat. územie Žilina na LV č. 1409
ako pozemok C-KN par. č. 3152/1 orná pôda)

súp.hodnota

3 906,99 €

19 250,00 €

21.9.2016 7 700,00 €

suma
výťažku
1
666,45 €
3
906,99 €

19
250,00 €

7
700,00 €

LICITOR recovery, k.s., správca

K002437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Firek v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladislava Novomeského 190/29, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2016 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Stanislav Firek, nar. 21.11.1975,
bytom Ladislava Novomeského 190/29, 059 01 Spišská Belá v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 13.03.2017
o 10.00. hod v kancelárii správcu Ing. Dušana Kuruca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné s nasledovným
programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa správcu o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver

Pri prezentácii sa veritelia musia preukázať dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb aj výpisom z
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácii sa veritelia musia preukázať dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb aj výpisom z
obchodného registra nie starším ako tri mesiace, zástupcovia veriteľov sa musia preukázať platným
splnomocnením.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K002438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Firek v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladislava Novomeského 190/29, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2016 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Stanislav Firek, nar. 21.11.1975,
bytom Ladislava Novomeského 190/29, 059 01 Spišská Belá, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku bankový účet vedený
v ČSOB, a.s., číslo účtu: 4024097431/7500, IBAN: SK59 7500 0000 0040 2409 7431 na ktorý možno skladať kauciu
v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v
prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže
uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K002439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Jurkáčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubov 555, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA,LL.M.,PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/24/2015_S 1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/24/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
(Ďalej aj ako „Návrh rozvrhu“)
I.

VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU
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I.I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Uznesením Okresného súdu Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Petra Jurkáčková, nar. 22.03.1980,
bydlisko: Jakubov 555, 900 63 Jakubov, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Petra
Jurkáčková, nar. 22.03.1980, bydlisko: Jakubov 555, 900 63 Jakubov, občan SR, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Petra Jurkáčková, nar. 22.03.1980, bydlisko: Jakubov 555, 900 63 Jakubov, občan SR (ďalej len „Úpadca“)
a Mgr. Milena Nosková, so sídlom kancelárie: Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu: S1313 bola
ustanovená za správcu Úpadcu. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň 01.08.2015.
I.II. ČIASTKOVÝ ROZVRH
Dňa 26.08.2016 zverejnil správca v Obchodnom vestníku č. 166/2016 Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate a zámere zostaviť čiastkový rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka
Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 (ďalej len „Oznam“). Vzhľadom k tomu, že
v lehote 30 dní od zverejnenia Oznamu nebola podaná námietka poradia pohľadávky proti podstate, správca dňa
15.11.2016 zostavil čiastkový rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., so
sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, a to nasledovne:
Čiastkový rozvrh Petra Jurkáčková

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951

č.
spôsob
opis súpisovej zložky majetku
listu
speňaženia

1

nehnuteľnosti zapísané na Liste
vlastníctva č. 3041, vedenom
Okresným úradom Malacky,
katastrálny odbor, k.ú.: Jakubov,
obec: JAKUBOV: 1. parc. reg.
Pavol Zázik,
§ 92 ods. 1
"C" č. 4002/5, druh pozemku:
dátum
písm. d) zák. č.
zastavané plochy a nádvoria,
narodenia:
7/2005 Z.z. v
výmera: 534 m², 2. parc. reg. "C"
13.04.1989,
znení
č. 4002/52, druh pozemku:
bydlisko:
neskorších
zastavané plochy a nádvoria,
Športová
predpisov
výmera: 126 m², 3. stavba 531/15, Trnava
rodinný dom, súpisné č.: 555, na
parcele reg. "C" č. 4002/52, druh
pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, výmera: 126 m²

Výška
celkovej
prihlásenej
sumy
pohľadávky

P. č. Veriteľ

1

nadobúdateľ

Prima banka Slovensko, a.s.,
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 211 227,30 €
31 575 951

výťažok zo
speňaženia

99 500,00 €

5 157,67 €

12 308,78 €

99 500,00 €

5 157,67 €

12 308,78 €

percento
uspokojenia
Výška zistenej
pohľadávky
pohľadávky
čiastkovým
rozvrhom

211 227,30 €

výška
priradených
pohľadávok odmena
proti podstate správcu
bez odmeny
správcu

38,84%

výška
uspokojenia
pohľadávky
čiastkovým
rozvrhom

82 033,55 €

celková výška
priradených
čistý
p.p. vrátane
výťažok
odmeny
správcu

17 466,45

82
033,55 €

17 466,45

82
033,55 €

€

€

úhrn
uspokojenia
veriteľa
čiastkovým
rozvrhom

82 033,55 €

Pohľadávky proti podstate
č. právny dôvod vzniku
listu pohľadávky proti podstate

čas
čas vzniku p. čas splatnosti
uspokojenia
p.
p. p.
p. p.

veriteľ p. p.

výška p. p.
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1

Poštovné

2015

2015

2015

Správca

1,15 €

2

Poštovné

2015

2015

2015

Správca

1,15 €

3

Poštovné

2016

2016

2016

Správca

1,15 €

4

Poštovné

2016

2016

2015

Správca

1,50 €

5

Poštovné

2015

2016

2016

Správca

1,15 €

6

Osvedčenie dražby, vyhotovenie
18.8.2016
NZ - Faktúra č. 078/2016

1.9.2016

2016

Aukčný Dom,
s.r.o.

4 952,57 €

7

Odmena za speňažovanie

2016

2016

2016

Správca

12 308,78 €

8

Súdny poplatok za konkurzné
konanie vo výške 0,2 %

2016

2016

2016

Okresný súd
Bratislava I

199,- €
17 466,45 €

I.

ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU

II.I. ZÁKONNÉ USTANOVENIA
Podľa § 95 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“):
Nezabezpečení veritelia
(1) Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je možné
uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.
Podľa § 101 ZKR:
Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov
(1) Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok
a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne
pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný rozvrh výťažku"). Na ten účel
správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15
dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením
doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.
(2) Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov
oddelených podstát.
II.I. NÁVRH ROZVRHU
S poukazom na vyššie uvedené Správca predkladá Návrh rozvrhu a žiada Zástupcu veriteľov o schválenie Návrhu
rozvrhu zo dňa 30.01.2017 podľa návrhu Správcu, a to nasledovne:
Konečný rozvrh - všeobecne
P. opis súpisovej zložky
č. majetku

1

Pohľadávky - zrážky zo
mzdy úpadcu za obdobie
konkurzu (10/2015 12/2016)

spôsob
speňaženia

výťažok zo
speňaženia

celková výška
priradených p.p.
vrátane odmeny
správcu

čistý výťažok

937,97 €

607,67 €

330,30 €

Speňaženie hnuteľných
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250,00 €

161,97 €

88,03 €

1 187,97 €

769,64 €

418,33 €

výška uspokojenia
prihlásená
percento uspokojenia
úhrn uspokojenia
P. Názov/meno a priezvisko
pohľadávky
celková suma
pohľadávky
veriteľa konečným
č. veriteľa
konečným rozvrhom
pohľadávky (EUR) konečným rozvrhom
rozvrhom (EUR)
(EUR)
1 Sociálna poisťovňa

152,38 €

0,19%

0,29 €

2 Sociálna poisťovňa

218,14 €

0,19%

0,42 €

3 Sociálna poisťovňa

436,28 €

0,19%

0,84 €

1,55 €

Slovenský plynárenský
4
priemysel

540,96 €

0,19%

1,04 €

1,04 €

781,79 €

0,19%

1,51 €

1,51 €

65,95 €

0,19%

0,13 €

0,13 €

5

Slovenská konsolidačná,
a.s.

KOMUNÁLNA poisťovňa,
6 a.s. Vienna Insurance
Group
7

Prima banka Slovensko,
a.s.

41 859,17 €

0,19%

80,74 €

8

Prima banka Slovensko,
a.s.

169 368,13 €

0,19%

326,71 €

9

DôVERA zdravotná
poisťovňa, a.s.

496,37 €

0,19%

0,96 €

10

DôVERA zdravotná
poisťovňa, a.s.

254,61 €

0,19%

0,49 €

11

DôVERA zdravotná
poisťovňa, a.s.

640,99 €

0,19%

1,24 €

12

DôVERA zdravotná
poisťovňa, a.s.

177,66 €

0,19%

0,34 €

13

DôVERA zdravotná
poisťovňa, a.s.

438,22 €

0,19%

0,84 €

14

DôVERA zdravotná
poisťovňa, a.s.

330,96 €

0,19%

0,64 €

15

DôVERA zdravotná
poisťovňa, a.s.

175,06 €

0,19%

0,34 €

16

DôVERA zdravotná
poisťovňa, a.s.

175,06 €

0,19%

0,34 €

17

DôVERA zdravotná
poisťovňa, a.s.

206,42 €

0,19%

0,40 €

18

DôVERA zdravotná
poisťovňa, a.s.

192,19 €

0,19%

0,37 €

19

DôVERA zdravotná
poisťovňa, a.s.

180,38 €

0,19%

0,35 €

20

DôVERA zdravotná
poisťovňa, a.s.

16,48 €

0,19%

0,03 €

6,34 €

21

Intrum Justitia Slovakia
s.r.o.

159,64 €

0,19%

0,31 €

0,31 €

216 866,84 €

0,19%

418,33 €

418,33 €

407,45 €

ZOZNAM POHĽADÁVOK PROTI PODSTATE

P.
dátum uplatnenia
č.

Veriteľ

Výška celkovej sumy
Výška celkovej sumy Deň úhrady
Právny dôvod vzniku uplatnenej
uznanej pohľadávky pohľadávky proti
pohľadávky
pohľadávky proti
proti podstate
podstate
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pohľadávky proti
podstate

proti podstate

podstate

18,65 €

18,65 €

rozvrh

2,38 €

2,38 €

rozvrh

1 04.09.2015 - 15.11.2016

Mgr. Milena
Poštovné
Nosková - správca

2

Okresný súd
Bratislava I

3 2.1.2017

Mgr. Milena
Odmena správcu do
663,88 €
Nosková - správca prvej schôdze veriteľov

663,88 €

rozvrh

4

Mgr. Milena
Odmena za
Nosková - správca speňažovanie (mzda)

46,90 €

46,90 €

rozvrh

5

Odmena správcu za
Mgr. Milena
speňažovanie
Nosková - správca
(hnuteľné veci)

37,83 €

37,83 €

rozvrh

Súdny poplatok vo
výške 0,2 % za
konkurzné konanie

769,64 €

Správca týmto žiada Zástupcu veriteľov, aby v lehote 20 dní od zverejnenia Návrhu rozvrhu tento Návrh rozvrhu
schválil, alebo aby v rovnakej lehote uplatnil voči nemu odôvodnené námietky.
Schválenie Návrhu rozvrhu alebo uplatnenie odôvodnených námietok je potrebné doručiť na adresu kancelárie
Správcu: Mgr. Milena Nosková, Zámocká 14, 811 01 Bratislava.

V Bratislave, dňa 30.01.2017

Mgr. Milena Nosková

K002440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 233/21, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2015 S 1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
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. Stanislav Demčák, Štefánikova 8, Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca
úpadcu Mária Molnárová, nar. 27.10.1973, bytom Jilemnického 233/21, 929 01 Dunajská Streda, v zmysle § 92 ods.
1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR")
vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľných vecí úpadcu, ktoré sú zapísané vo všeobecnej podstate pod
položkou súpisu č. 5-15,a to:
P. č.

Druh majetku

Počet

Súp. hodnota v €

5

kuchynská stolička 6 ks koženková čierna

6

12 €

6

stôl svetlý

1

10 €

7

kancelárska skriňa hnedá 4-zásuvková

1

10 €

8

satelitný prijímač Fte

1

10 €

9

tlačiareň PHASER 3100 MFP

1

10 €

10

kancelársky stôl svetlý

1

10 €

11

kancelárska skriňa rohová svetlá

1

10 €

12

kancelárska polica a svetlá

1

5€

13

mikrovlná rúra SENCOR

1

5€

14

koberec SHAGGY RUG

1

10 €

15

kancelársky kontajner hnedo-čierny 3-zásuvkový 2ks

2

10 €

PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA: Predmetom ponukového konania sú vyššie uvedené hnuteľné veci úpadcu,
pričom ponuku je možné urobiť na hnuteľnú vec samostatne, skupinu vybraných hnuteľných vecí alebo všetky
hnuteľné veci.
PREDKLADANIE PONÚK: Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Účastníci ponukového konania doručia svoje ponuky osobne do
kancelárie správcu alebo poštou na adresu správcu: JUDr. Stanislav Demčák, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, v
zalepenej obálke s výrazným označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA HNUTEĽNÉ VECI - 25K/16/2015 - NEOTVÁRAŤ".
Za deň doručenia ponuky sa považuje deň, kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu. Ponuka musí mať
písomnú formu, musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať:
a) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo účastníka, ak je pridelené,
telefónne číslo a e-mail účastníka, b) navrhovanú kúpnu cenu za vybrané hnuteľné veci v eurách (ponuka musí byť
určitá a zrozumiteľná a musí v nej byť riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na vybrané hnuteľné
veci), c) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka ponukového konania.
Vyhlasovateľ ponukového konania otvorí riadne doručené ponuky do 2 pracovných dní od skončenia lehoty na
doručovanie ponúk. Zápisnicu z otvárania obálok s ponukami vyhlasovateľ ponukového konania bezodkladne po
otvorení obálok zašle zástupcovi veriteľov, ako príslušnému orgánu.
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA: Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky
doručené vyhlasovateľovi ponukového konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom
konaní neprihliada. Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk
ako aj právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového
konania avizuje iba víťaznému účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového
konania kúpnu zmluvu v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení podľa predchádzajúcej
vety. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového konania. Kritériom pre
určenie najlepšej ponuky v ponukovom konaní je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Najlepšia ponuka podlieha
schváleniu zástupcu veriteľov, ako príslušného orgánu. Ak zástupca veriteľov, ako príslušný orgán, najlepšiu
ponuku neschváli, vyhlasovateľ ponukového konania nemôže túto ponuku určiť ako víťaznú.
PODMIENKY KÚPNEJ ZMLUVY: Kúpna zmluva bude obsahovať nasledujúce podmienky: (a) predmet kúpnej
zmluvy bude kupujúcemu prenechaný tak ako stojí a leží, (b) kupujúci je povinný predmet kúpnej zmluvy prevziať v
lehote najviac päť pracovných dní po podpise kúpnej zmluvy, (c) náklady spojené s prevzatím predmetu kúpnej
zmluvy znáša kupujúci, (d) kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na účet určený vyhlasovateľom ponukového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania, a to v lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybranej ponuky. Toto ponukové konanie nie
je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a
nasl. ObZ.
Obhliadku predmetu ponukového konania je potrebné dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č. 0911/325118
alebo e-mailom: skpdemcak@gmail.com.

K002441
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:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Rastislav Kujovič, narodený 26.09.1962, trvale
bytom Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za
účelom popretia pohľadávok.
Číslo účtu: 5125110855/0900
IBAN: SK52 0900 0000 0051 2511 0855
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: 350,- €
V zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov je popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom
tlačive a na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate

V Bratislave, dňa 30.01.2017
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K002442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáč Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 103, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1959

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz, k.s.
Sídlo správcu:
A. Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/17/2016 S1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/17/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

LV 4060 :
Parcela číslo 88/277 výmera 30m2

zastavané plochy a nádvoria

KÚ Liptovská Ondrašová

Parcela číslo 88/291 výmera 400 m2 zastavané plochy a nádvoria

KÚ Liptovská Ondrašová

Stavba súpisné číslo 516 na parcele 88/291 rodinný dom

KÚ Liptovská Ondrašová

Spoluvlastnícky podiel 1/1 (BSM) súpisová hodnota 80.000,- EUR
Zabezpečený veriteľ TATRA BANKA a.s. IČO 00686930, Hodžovo námestie 3, Bratislava

K002443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Galbavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tekovská Breznica 286, 966 52 Tekovská Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/69/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/69/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Tomáš Galbavý, narodený 14.03.1989, bytom Tekovská Breznica
286, 966 52 Tekovská Breznica, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, na deň 09.03.2017, s otvorením schôdze
o 11:00 hod., s miestom konania schôdze v kancelárii správcu na adrese: Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská
Bystrica. Prezentácia veriteľov sa začína o 10:45 hod., v mieste konania schôdze.
Program a predmet rokovania prvej schôdze veriteľov : 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Správa o činnosti
správcu, 3. Voľba zástupcu veriteľov, 4. Rozhodovanie o výmene správcu, 5. Záver.
Poučenie :
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Predseda schôdze môže povoliť
účasť na schôdzi veriteľov aj úpadcovi, štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu úpadcu alebo
zákonnému zástupcovi úpadcu. (§ 35 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 30.01.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K002444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ladislav Ďurčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T.G.Masaryka 2, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 354 855
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

106

Obchodný vestník 23/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.02.2017

Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/64/2015 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/64/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mária Budniková, správca úpadcu Ing. Ladislav Ďurčík, nar. 29.12.1960, bytom T.G.Masaryka 2, 940 01 Nové
Zámky, podnikajúceho pod obchodným menom Ing. Ladislav Ďurčík, miesto podnikania T.G.Masaryka 2, 940 01
Nové Zámky, IČO 33 354 855, adresa kancelárie správcu Mariánska 6, 949 01 Nitra na základe záväzného pokynu,
uloženého zástupcom veriteľov zo dňa126.01.2017 vyhlasuje 4.kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovnej súpisovej položky majetku, patriacej do všeobecnej podstaty:
Osobné motorové vozidlo TOYOTA AVENSIS T25 VIN SB1BW56L60E100617 Značne poškodený, nepojazdný
Súpis všeobecnej podstaty bol uverejnený v Obchodnom vestníku č 56/2016 zo dňa 22.03.2016.
V 4.kole ponukového konania správca navrhuje hnuteľný majetok speňažiť za najvyššiu ponuku, minimálne za 30%
nominálnej súpisovej hodnoty.
Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr do 10-tich dní
nasledujúcich na druhý deň po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu správcu. Ponuka musí byť
doručená v zalepenej obálke s výrazným označením – Konkurzné konanie, sp.zn.32K/64/2015 Ing. Ladislav Ďurčík
– NEOTVÁRAŤ.
Obsah ponuky: ( označenie záujemcu) v prípade právnických osôb- obchodné meno, sídlo, IČO, pri FO
podnikateľov: meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, IČO, miesto podnikania, v prípade FO nepodnikateľov: meno,
priezvisko bydlisko, rodné číslo, návrh kúpnej ceny, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra,
nie starší ako 3 mesiace, alebo fotokópia občianskeho preukazu, ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade
právnických osôb štatutárnym zástupcom v zmysle výpisu z Obchodného registra.
Termín a miesto otvárania obálok po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca
najneskôr v termíne do 5-tich pracovných dní otváranie obálok so záväznými ponukami, a vyhotoví o tom úradný
záznam.
Vyhodnotenie ponúk:. Víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky
a súčasne ponúkne najvyššiu cenu. Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní, aby zvýšili
ponuky. Víťazom sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu cenu v lehote 3 dní od vyhodnotenia. Ďalšie
vyhodnotenie správca uskutoční v lehote 3 dní od doručenia zvýšenej ponuky. V prípade neprimerane nízkej ceny si
správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek
tomu odmietne uzavrieť zmluvu alebo kúpnu cenu neuhradí včas podľa pokynu správcu, správca má nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom oddelenej podstaty úpadcu.

Ing. Mária Budniková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ŠPORTCENTRUM - LIPT. JÁN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánska dolina 194, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 011 614
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2015 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru a zabezpečeného veriteľa, zverejňuje správkyňa podmienky V.
ponukového kola na predaj majetku úpadcu nasledovne:
1. Predmetom predaja je majetok úpadcu zaradený do oddelenej podstaty zverejnený v OV č. 5/2016 zn.
K000327 v súpisovej hodnote 50.000,- EUR a do všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 103/2016 zn.
K012563 v súpisovej hodnote 333.799,71 EUR, spolu majetok úpadcu v súpisovej hodnote 383.799,71
EUR.
2. Majetok sa predáva ako podnik.
3. Ohliadka predávaného majetku sa vykoná na základe dohody so správcom.
4. Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku.
5. Ponuky sa doručujú na adresu správcu: JUDr. Janka Grolmusová, E.B.Lukáča 2, 03601 Martin.
6. K ponuke je potrebné doložiť výpis z obchodného registra, príp. živnostenského registra a doklad o splatení
zálohy na kúpnu cenu vo výške 20% ponúkanej kúpnej ceny.
7. Ponúknutá kúpna cena musí predstavovať hodnotu vo výške min. 30% súpisovej hodnoty majetku
8. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk.
9. Zálohu na kúpnu cenu uhradí záujemca na správcovský účet vedený v ČSOB a.s. číslo účtu:
SK4575000000004023702505, v prípade, že záujemca (napriek tomu, že jeho ponuka bude vyhodnotená
ako najvýhodnejšia) neuzatvorí kúpnu zmluvu so správcom, záloha prepadá ako zmluvná pokuta
v prospech podstaty.
10. Kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy, resp. najneskôr do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy pod
následkom odstúpenia od zmluvy zo strany správcu a prepadnutím zálohy ako zmluvnej pokuty v prospech
podstaty.
11. Správca je oprávnený uzavrieť kúpnu zmluvu so záujemcom podľa predchádzajúcich kritérií s
predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu.

Dôležité upozornenie: Záujemci môžu spolu s podnikom úpadcu za rovnakých podmienok kúpiť aj majetok
zabudovaný do majetku úpadcu – čerpacia stanica ČS II., v hodnote 59.834,- EUR vlastnícky patriaci spoločnosti
TECHNOALPIN EAST EUROPE s.r.o. Žilina – Bánová.

Ďalšie informácie:
JUDr. Janka Grolmusová, správca
Tel.: +421 917 275 999
E-mail: janka.grolmus@gmail.com
V Martine, 30.1.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K002446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGREL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojnícka 14, 080 06 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 335 151
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2016 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy
Mgr. Bc. Marek Figura, správca so sídlom správcovskej kancelárie: Puškinova 16, 080 01 Prešov, zapísaný v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1773, dozorný správca dlžníka
AGREL s.r.o, IČO: 36 335 151, so sídlom Strojnícka 14, 080 06 Prešov, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, odd.: Sro, vložka číslo: 31777/P (ďalej aj ako len „Dlžník"), týmto v zmysle ustanovenia § 162 a nasl.
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR")
oznamuje zavedenie dozornej správy nad Dlžníkom.
Subjekt podliehajúci dozornej správe (Dlžník): AGREL s.r.o, IČO: 36 335 151, so sídlom Strojnícka 14, 080 06
Prešov, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka číslo: 31777/P
Dozorný správca: Mgr. Bc. Marek Figura, správca
so sídlom správcovskej kancelárie: Puškinova 16, 080 01 Prešov
zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1773

V zmysle ustanovenia § 163 ods. 1 ZKR nastanú účinky dozornej správy zverejnením oznámenia dozorného
správcu o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku SR. V zmysle ustanovenia § 165 ZKR účinky dozornej
správy a funkcia dozorného správcu trvá do zverejnenia oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom
vestníku SR dozorným správcom v prípade úplného splnenia plánu dlžníkom, resp. do momentu vyhlásenia
konkurzu na majetok dlžníka.
Dozorný správca je v zmysle ustanovenia § 164 ZKR a potvrdeného reštrukturalizačného plánu povinný:
a. vykonávať dozornú správu s odbornou starostlivosťou,
b. pri výkone dozornej správy dohliadnuť na dodržiavanie plnenia Plánu Dlžníka, pravidiel výkonu dozornej
správy a činnosťou osoby podliehajúcej dozornej správe,
c. ak nie je stanovené inak, udeľovať súhlas s právnymi úkonmi osoby podliehajúcej dozornej správe v
rozsahu a za podmienok určených v Pláne,
d. neustále vyhodnocovať všetky známe informácie o osobe podliehajúcej dozornej správe, o plnení Plánu
Dlžníka a o iných pre plnenie plánu podstatných skutočnostiach z hľadiska ich možného vplyvu na úspešné
splnenie Plánu a v prípade, že po vyhodnotení týchto informácií dôjde k záveru, že nemožno odôvodnene
predpokladať riadne splnenie Plánu Dlžníka, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať osobu
podliehajúcu dozornej správe a iné osoby určené v Pláne,
e. plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce mu zo záväznej časti Plánu Dlžníka,
f. pravidelne vyhodnocovať, či veriteľom vznikol nárok podľa § 159b a túto skutočnosť bez zbytočného
odkladu zverejniť v obchodnom vestníku,
g. s ohľadom na ust. § 164 ods. 2 ZKR predkladať veriteľskému výboru pravidelné kvartálne správy o plnení
Plánu Dlžníkom a o vyhliadkach v súvislosti s plnením plánu v budúcnosti,
h. zverejniť zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru v Obchodnom vestníku, a to iba ak o to Dozorného
správcu výslovne požiada veriteľský výbor.
Právne úkony Dlžníka podliehajúce súhlasu dozorného správcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
vykonanie právneho úkonu voči osobe spriaznenej s Dlžníkom v zmysle ust. § 9 ZKR, a to právneho úkonu,
ktorý je mimo rámca bežných právnych úkonov súvisiacich s bežnou prevádzkou podniku Dlžníka,
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.
zmena právnej formy Dlžníka,
prevod nehnuteľnosti nezaťaženej záložným právom alebo prenájom akejkoľvek nehnuteľnosti,
prevod, prenájom, zapožičanie alebo kúpa iného majetku, ktorého reálna hodnota predstavuje sumu vyššiu
ako 5.000 €,
zaťaženie majetku vecným bremenom, zriadením záložného práva, alebo inou ťarchou,

Poučenie: V zmysle ustanovenia § 163 ods. 3 ZKR odporovať možno tým právnym úkonom, ktoré osoba
podliehajúca dozornej správe urobí bez súhlasu dozorného správcu. Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí
právny úkon bez súhlasu dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však
možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe
vyhlásený konkurz.

Kontakt a úradné hodiny kancelárie správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov
e-mail: figura(@)figuralegal.sk
Úradné hodiny: pracovné dni, pondelok - piatok, od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.

Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K002447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AD TEAM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikovíniho 2/6903, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 279 323
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/35/2015 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/35/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

KONRES k.s., správca úpadcu: AD TEAM, s.r.o., sídlo: Mikovíniho 2/6903, 917 02 Trnava, IČO: 36 279 323, v
súlade s § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ď'alej len
„ZKR") oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava, IČO:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava, IČO:
17 321 123. Podľa § 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 tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom. Správca týmto zároveň oznamuje aj zámer zostaviť
rozvrh výťažku pre zabezpečeného veriteľa.

K002448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOGOS Zlatník, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 22, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 593 923
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2015 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
JUDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: LOGOS Zlatník, spol. s r.o., sídlo: Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO:
36 593 923, v súlade s § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ď'alej len „ZKR") oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s.,
Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17 321 123. Podľa § 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 tohto oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u
správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a
musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj
námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu
alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom. Správca týmto zároveň
oznamuje aj zámer zostaviť rozvrh výťažku pre zabezpečeného veriteľa.

K002449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Lepóni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zábreh 55/1527, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1992
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/58/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/58/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:
36 832 006, značka správcu S1220, oznamuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno skladať kauciu v
súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní vedenom vo veci úpadcu: Matej Lepóni, nar. 13.
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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súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní vedenom vo veci úpadcu: Matej Lepóni, nar. 13.
5. 1992, trvale bytom: Zábreh 1527/55, 020 01 Púchov.
Číslo účtu, vedenom vo VÚB, a.s., v tvare IBAN je: SK45 0200 0000 0036 9620 9454.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K002450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bilic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mederská 24, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1962
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/50/2015 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/50/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Oznámenie o dražbe číslo 3
A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

II.

Sídlo/ bydlisko

Slovenská insolvenčná k.s., správca úpadcu Štefan Bilic, nar. 21.06.1962, bytom Mederská
24, 941 11 Palárikovo

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Párovská

b) Orientačné/ súpisné číslo

26

c) Názov obce

Nitra

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

IV.

IČO/ dátum narodenia

B.
1.

d) PSČ

Označenie navrhovateľov
I.

II.

Obchodné
priezvisko

meno/

meno

a Slovenská insolvenčná k.s., správca úpadcu Štefan Bilic, nar. 21.06.1962, bytom Mederská
24, 941 11 Palárikovo

Sídlo/ bydlisko

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Párovská

b) Orientačné/ súpisné číslo

26

c) Názov obce

Nitra

e) Štát

Slovenská republika

III.

949 01

d) PSČ

949 01

Zapísaný:

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

C.

Miesto konania dražby

Notársky úrad JUDr. Jana Jánošková, Štefánikova trieda 27,
949 01 Nitra

D.

Dátum konania dražby

27.04.2017

E.

Čas konania dražby

9:00 hod.

F.

Kolo dražby

Druhé

G.

Predmet dražby

Nehnuteľnosť s príslušenstvom, zapísaná na LV č. 684 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom, v katastrálnom
území Palárikovo, obec PALÁRIKOVO, okres Nové Zámky ako:
Pozemok PARCELY registra "C"
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Spôsob využ. p.

Umiest. pozemku

3277/34
2201
Záhrady
4
1
3277/67
511
Zastavané plochy anádvoria
15
1
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a
vysoká zeleň a
iné poľnohospodárske plodiny
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Stavby
Súpisné číslo

na parcele číslo

Druh stavby

Popis stavby

Umiest. pozemku

270

3277/67

10

dom

1

Druh stavby:
Kód umiestnenia stavby:
10 - Rodinný dom
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu
spoluvlastnícky podiel: 1/4
Zapísanie majetku do súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 236/2015 zo dňa 09.12.2015 a v obchodnom
vestníku č. 143/2016 zo dňa 26.07.2016.
Iné údaje:
Bez zápisu
Poznámka:
Bez zápisu
Príslušenstvo nehnuteľnosti – tehlová pivnica a drobná stavba nezapísaná na liste vlastníctva, nachádzajúca sa na parcele registra C “KN“ č.
3277/67nachádzajúca sa v katastrálnom území Palárikovo, obec PALÁRIKOVO, okres Nové Zámky.

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

Stavba:
Rodinný dom, ktorého časť je zapísaná na LV č. 684 so súp.č. 270, na parc.č. 3277/67.
Časťou rodinného domu sú aj prístavby k stavbe so súp.č. 270, ktoré nie sú zapísané na LV č. 684 a ani zakreslené v katastrálnej mape.
Prístavby sú identifikované geometrickým plánom č. 78/2014 vyhotovenom Ing. Bujdákom dňa 27.11.2014, úradne overeným Ing. Tatianou
Hrušovskou pod č. 1289/14.
Rodinný dom s prístavbami tvorí prízemnú budovu obdĺžnikového tvaru bez podpivničenia. Dispozične pozostáva z piatich miestností a
príslušenstva (kúpeľňa s WC, predsieň, kuchyňa). Je založená na základových pásoch bez vodorovnej izolácie. Obvodové steny sú z
kombinovaných materiálov, murované, hlinené. Strecha valbová, krytina škridla. Omietky sú hladké, vápenno cementové, podlaha je z
betónovej mazaniny ako aj drevená, čiastočne zakrytá linoleom. Okná sú plastové. Doba výstavby nezistená, vek stavby viac ako 60 rokov,
pristavenej časti okolo 40 rokov. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Rozvod studenej a teplej vody, TÚV sa pripravuje elektrickým
bojlerom, objekt je napojený na obecný vodovod, odpad je riešený žumpou. Dom je napojený na plyn, v kuchyni sa nachádza plynový
spaľovací kotol pre zabezpečenie kúrenia a plynový sporák. Stavba je zachovalá.
Príslušenstvo rodinného domu –tehlová pivnica a drobná stavba nezapísaná na liste vlastníctva , nachádzajúca sa na parcele registra CKN č.
3277/67.
Drobná stavba je identifikovaná geometrickým plánom č. 78/2014 vyhotovený Ing. Bujdákom zo dňa 27.11.2014, úradne overeným Ing.
Tatianou Hrušovskou pod č. 1289/14.
Dispozične pozostáva z jednej miestnostia z drevenej šopy, každá má samostatný vchod. Obvodové steny miestnosti sú murované z tehál
a šopa je drevená . Zo šopy je prístup schodmi na povalu.Vedľa stavby je vchod do tehlovej pivnice, ktorá je tiež príslušenstvom rodinného
domu. Strecha sedlová, krytina škridla. Omietky sú hladké, vápenno cementové, podlaha je z betónovej mazaniny. Okno aj dvere sú drevené.
Doba výstavby nezistená, vek stavby viac okolo 40 rokov. Súpisné číslo č. 1742 bolo pridelené obecným úradom v Palárikove.
Pozemok par.č. 3277/67 zastavané plochy a nádvoria o výmere 511 m2, na ktorom sa nachádza rodinný dom s príslušenstvom.
Pozemok par.č. 3277/34 záhrady o výmere 2201 m2.

CH.

Opis stavu predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby
I.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby

2 Zriadenie záložného práva v prospech záložného veriteľa GOLF AIRPORT, s.r.o (43854231) na zabezpečenie pohľ. podľa záložnej zmluvy
zo dňa 03.12.2014 a dodatku zo dňa 20.01.2015 na nehn.3277/34,3277/67 a stavbu na par.3277/67 sč.270 V 6863/2014

J.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Hodnota predmetu dražby bola stanovená správcom, pričom tento zohľadnil skutočný stav majetku a trhovú hodnotu rovnakého alebo
porovnateľného majetku v danom mieste a čase.

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

114

Obchodný vestník 23/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.02.2017

porovnateľného majetku v danom mieste a čase.
Na dražbu organizovanú správcom sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu (zák.č. 527/2002 Z.z.).
Výška najnižšieho podania pre druhé kolo dražby bola stanovená správcom v súlade so záväzným pokynom udeleným príslušným orgánom
dňa 08.03.2016 na sumu 15.552,- EUR.

K.

Najnižšie podanie

15.552,- EUR

L.

Minimálne prihodenie

100,- EUR

M.

Dražobná zábezpeka

a) výška

3.110,- EUR

Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. 2922894687/1100 vedený v Tatra banka a.s. pod
b) spôsob zloženia dražobnej
variabilným symbolom 31502015.
zábezpeky
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, šekom ani v hotovosti do pokladne.

Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky.
c) doklad preukazujúci zloženie
Účastník bude pripustený k dražbe, ak dootvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet
dražobnej zábezpeky
dražobníka.

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky

e) vrátenie dražobnej zábezpeky

N.

Minimálne 5 dní pred konaním dražby
Do 5 pracovných dní po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka
dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka 2922894687/1100
vedený v Tatra banka a.s. pod variabilným symbolom 31502015, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa
vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Obhliadka
dražby(dátum)

predmetu 06.04.2017 o 11:00 hod.
13.04.2017 o 11:00 hod.

Miesto obhliadky

Palárikovo, Mederská 24

Organizačné opatrenia

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.:
0919 060 480. V prípade, že sa na obhliadku nenahlási žiaden záujemca, obhliadka sa
konať nebude.

O.

P.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

Ak vydražiteľ zaplatí úplnú cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu.
Ako náhle dražobník obdrží úplnú cenu dosiahnutú vydražením podá na príslušnú správu katastra návrh na vklad spolu s notárskou
zápisnicou a to do 3 pracovných dní. Dražobník pred úplným zaplatením ceny dosiahnutej vydražením nie je povinný vydať zápisnicu z dražby
a tiež ani podať návrh na vklad na príslušnú správu katastra. Dražobník po splnení uvedeného (úhrady celej ceny) vydá bez zbytočného
odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

R.

Podmienky odovzdania predmetu dražby

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

115

Obchodný vestník 23/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.02.2017

1.Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet
dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k
predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať
zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby,
vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba
odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by
ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá
ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

S.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:

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

T.

Notár

a) titul

JUDr.

b) meno

Jana

c) priezvisko

Jánošková

d) sídlo

Štefánikova trieda 27, 949 01 Nitra
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