Obchodný vestník 24/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.02.2017

K002455
Spisová značka: 6K/73/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: CREDIS INVEST ALFA, s.r.o., so sídlom Zámocká
30, 811 01 Bratislava, IČO: 50 032 798, právne zastúpený: BBH advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Suché Mýto
1, 811 03 Bratislava, IČO: 36 713 066, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VULM SK s.r.o., so
sídlom Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, IČO: 36 830 208
rozhodol
Súd vyzýva dlžníka - VULM SK s.r.o., so sídlom Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, IČO: 36 830 208, aby sa do 20 dní
od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa možnosti
vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.
Súd vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania podľa
§ 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží
a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,
súd na jeho majetok vyhlási konkurz.
3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle
ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle §
19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa
má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002456
Spisová značka: 6K/68/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ENERGY SUPPLIER NO. 1 a. s. v likvidácii, so sídlom
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 46 137 351, v mene ktorého koná likvidátor: BBLegal s.r.o., so sídlom
Páričkova 11, 821 08 Bratislava, IČO: 47 247 614, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ENERGY
SUPPLIER NO. 1 a. s. v likvidácii, so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 46 137 351
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: ENERGY SUPPLIER NO. 1 a. s. v likvidácii, so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava,
IČO: 46 137 351 predbežného správcu: JUDr. Oliver Korec, so sídlom kancelárie Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava,
zn. správcu: S322.
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
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Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002457
Spisová značka: 6K/51/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KRAFT Personal s. r. o., so
sídlom Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 46 128 808, právne zastúpený: alianciaadvokátov ak, s.r.o., so sídlom
Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, IČO: 36 679 771, správcom ktorého je AB restructuring k.s., so sídlom kancelárie
Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S1611, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok
majetku
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: KRAFT Personal s. r. o., so sídlom Kopčianska 14, 851 01 Bratislava,
IČO: 46 128 808, zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd nepriznáva správcovi: AB restructuring k.s., so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19, 811 09
Bratislava, zn. správcu: S1611, odmenu z výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I (§ 102 ods. 4
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.

Okresný súd Bratislava I dňa 25.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002458
Spisová značka: 6K/31/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Káplócky, nar. 05.02.1978,
bytom Topoľčianska 3203/20, 851 01 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je Mgr. Marek Piršel, so sídlom
kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S 1670, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava,
zn. správcu: S 1670, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
2.788,28 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 30.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002459
Spisová značka: 4K/57/2013

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HYDROVRT a.s.,
so sídlom Trenčianska 30,821 01 Bratislava, IČO: 31 322 743, o ustanovení správcu,
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: HYDROVRT a.s., so sídlom Trenčianska 30,821 01 Bratislava, IČO: 31
322 743: PERSPECTA Recovery, k. s., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 47 256 184, zn. správcu S 1755.
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
K002460
Spisová značka: 6K/1/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INWEX, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Žilinská 8, 811 05 Bratislava, IČO: 45 583 307, správcom ktorého je Mgr. Karol Haťapka, so sídlom kancelárie
Drieňová 34, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S 233, o návrhu EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska č. 5, 851 02
Bratislava, IČO: 35 724 803, na vstup do konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska č. 5, 851 02
Bratislava, IČO: 35 724 803, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Slovenský plynárenský
priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 v rozsahu prihlásených pohľadávok
pôvodného veriteľa zapísaných v zozname pohľadávok pod por. č. 3.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15
dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002461
Spisová značka: 4K/1/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Me&Co. Slovakia, s.r.o., so sídlom Trenčianska 57,
821 09 Bratislava, IČO: 45 601 941, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Me&Co. Slovakia, s.r.o., so
sídlom Trenčianska 57, 821 09 Bratislava, IČO: 45 601 941,
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Me&Co. Slovakia, s.r.o., so sídlom Trenčianska 57, 821
09 Bratislava, IČO: 45 601 941.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Me&Co. Slovakia, s.r.o., so sídlom Trenčianska 57, 821
09 Bratislava, IČO: 45 601 941.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 27.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002462
Spisová značka: 4K/85/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AZ TRANS, s.r.o.,
so sídlom Bancíkovej 1, 821 03 Bratislava, IČO: 35 944 986, o ustanovení správcu úpadcu,
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: JUDr. Martin Sečanský, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08
Bratislava, zn. správcu: S1206.
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
K002463
Spisová značka: 6K/58/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Marián Gálik, nar.
08.09.1957, bytom Chalupkova 9, 819 43 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je Mgr. Peter Podolský, so sídlom
kancelárie Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1230, o návrhu obchodnej spoločnosti:
Camarlengo, s. r. o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, IČO: 46 099 026, na vstup do konkurzného
konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Camarlengo, s. r. o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 17, 010
01 Žilina, IČO: 46 099 026, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: 1/ KRC s.r.o., so sídlom Prúty
551/1, 010 04 Žilina, IČO: 36 769 444 v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa zapísaných v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zozname pohľadávok apod
č. 1 aa doplnení
2 a 2/ niektorých
PORADCA,
s.r.o.,
sídlom
Pri Celulózke
40, 010 01 Žilina, IČO: 36 371
o zmene
zákonov
na so
svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
271 v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa zapísaných v zozname pohľadávok pod č. 24 až 27.
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Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Camarlengo, s. r. o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 17, 010
01 Žilina, IČO: 46 099 026, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: 1/ KRC s.r.o., so sídlom Prúty
551/1, 010 04 Žilina, IČO: 36 769 444 v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa zapísaných v
zozname pohľadávok pod č. 1 a 2 a 2/ PORADCA, s.r.o., so sídlom Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36 371
271 v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa zapísaných v zozname pohľadávok pod č. 24 až 27.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15
dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002464
Spisová značka: 6K/72/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl, Rakúska republika, zastúpený: Sympatia Legal, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/B,
821 09 Bratislava, IČO: 47 256 834, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KZ Invest, s.r.o., so sídlom
Suchohradská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 36 677 426
rozhodol
Súd vyzýva dlžníka - KZ Invest, s.r.o., so sídlom Suchohradská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 36 677 426, aby sa do 20
dní od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa možnosti
vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.
Súd vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania podľa
§ 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží
a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,
súd na jeho majetok vyhlási konkurz.
3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle
ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle §
19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa
má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 24/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.02.2017

Okresný súd Bratislava I dňa 30.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002465
Spisová značka: 6K/34/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Schieberová, nar.
08.04.1980, bytom Sekurisova 1927/23, 841 02 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je JUDr. Ivana Sláviková, so
sídlom kancelárie Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1672, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Ivana Sláviková, so sídlom kancelárie Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn.
správcu: S 1672, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 30.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002466
Spisová značka: 2R/7/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MODUL INVEST spol. s r.o., so
sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO: 35 723 807, správcom ktorého je: JUDr. Veronika Kubriková, so
sídlom kancelárie Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 1587, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: MODUL INVEST spol. s r.o., so sídlom Ružinovská 42, 821 01
Bratislava, IČO: 35 723 807, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 30.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002467
Spisová značka: 6R/8/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FORBE s.r.o., so sídlom Palisády
33, 811 06 Bratislava, IČO: 36 713 988, správcom ktorého je: JUDr. Barbora Mularčíková, so sídlom kancelárie Nám.
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľaLegal
zákona
č. 200/2011
Z. z.Révová
o Obchodnom
vestníku
M. Benku 15,Vydáva
811 07Ministerstvo
Bratislava,
zn. správcu:
S 1554,
o návrhu
Service,
s.r.o.,
7, 811
02 Bratislava,
a
o
zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov
na
svojom
webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
IČO: 35 869 364, na vstup do konania
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Deň vydania: 03.02.2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FORBE s.r.o., so sídlom Palisády
33, 811 06 Bratislava, IČO: 36 713 988, správcom ktorého je: JUDr. Barbora Mularčíková, so sídlom kancelárie Nám.
M. Benku 15, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1554, o návrhu Legal Service, s.r.o., Révová 7, 811 02 Bratislava,
IČO: 35 869 364, na vstup do konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Legal Service, s.r.o., Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35
869 364, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3,
811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa zapísaných v zozname
pohľadávok pod por. č.1.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15
dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002468
Spisová značka: 3K/31/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BITÚNOK VESTENICE, s.r.o., so
sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 724 776, správcom ktorého je: Mgr. Zuzana Gregáňová, Ružová
dolina 25, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S1739, o odvolaní správcu,
rozhodol

Súd odvoláva: Mgr. Zuzana Gregáňová, Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S1739, z
funkcie správcu úpadcu: BITÚNOK VESTENICE, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 724
776.
Súd ukladá: Mgr. Zuzana Gregáňová, Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1739, vykonávať činnosti
súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý podlieha konkurzu,
až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 30.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002469
Spisová značka: 3K/31/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BITÚNOK VESTENICE, s.r.o., so
sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 724 776, správcom ktorého je: Mgr. Zuzana Gregáňová, Ružová
dolina 25, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1739, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie
do konania prvej schôdze veriteľov,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BITÚNOK VESTENICE, s.r.o., so
sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 724 776, správcom ktorého je: Mgr. Zuzana Gregáňová, Ružová
Obchodný vestník 24/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 03.02.2017
dolina 25, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1739, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie
do konania prvej schôdze veriteľov,
rozhodol

Súd priznáva správcovi: Mgr. Zuzana Gregáňová, Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S
1739, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 4 647,94 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 30.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002470
Spisová značka: 2K/48/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Senec Warehouse Park s.r.o., so
sídlom Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava, IČO: 36 695 165, správcom ktorého je Bankruptcy & Recovery
Service, so sídlom Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 1169, o návrhu obchodnej
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do
konkurzného konania
rozhodol

Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, Bratislava, s pohľadávkami v celkovej sume 150,00 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 30.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002471
Spisová značka: 2K/42/2014
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 2K/42/2014
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
Vo veci navrhovateľa - dlžníka: ACADEMIA TOURS, cestovná agentúra, spol. s r.o., so sídlom Hviezdoslavovo
námestie 174/15, 811 02 Bratislava, IČO: 31 331 149
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ACADEMIA TOURS, cestovná agentúra, spol. s r.o., so sídlom
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej republiky
podľa
Hviezdoslavovo
námestie
174/15,
811 02 Bratislava,
IČO: 31
331zákona
149 č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

nariaďuje pojednávanie
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Okresný súd Bratislava I vo veci
Obchodný vestník 24/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 03.02.2017
Vo veci navrhovateľa - dlžníka: ACADEMIA TOURS, cestovná agentúra, spol. s r.o., so sídlom Hviezdoslavovo
námestie 174/15, 811 02 Bratislava, IČO: 31 331 149
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ACADEMIA TOURS, cestovná agentúra, spol. s r.o., so sídlom
Hviezdoslavovo námestie 174/15, 811 02 Bratislava, IČO: 31 331 149
nariaďuje pojednávanie
na deň 23.03.2017
o 11:00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 34 prízemie
na ktoré sa predvolávajú:
-

JUDr. Jana Frecerová, Bajzova 14, Bratislava
PhDr. Peter Urbančík, ČSA 8, 040 01 Košice
Igor Propper, Hviezdoslavova 1003/2, 040 01 Košice

správca konkurznej podstaty:
Mgr. Ľubomír Bugáň, so sídlom kancelárie Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava, značka správcu: S 1238

Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
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. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
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.( § 183 ods. 1 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.( § 183 ods. 2 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.( § 183 ods. 3
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.( § 183 ods. 4 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)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, Vydáva
dňa 30.01.2017
JUDr. Katarína Bartalská
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
sudkyňa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Za správnosť vyhotovenia: B.Böhmová
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pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Obchodný vestník 24/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, dňa 30.01.2017

Deň vydania: 03.02.2017

JUDr. Katarína Bartalská
sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia: B.Böhmová
e-mail: brigita.bohmova@justice.sk <mailto:lenka.hargasova@justice.sk>
telefón: 02/888 11 450
POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
--------------------------------------------------------------------------POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný (á) ..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ..................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) .....................................€, resp. má mesačný zárobok, z
ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. €.
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy
V..................................................... dňa ..................................................
Pečiatka:

Podpis:

Okresný súd Bratislava I dňa 30.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002472
Spisová značka: 2K/42/2014
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Vo veci navrhovateľa - dlžníka: ACADEMIA TOURS, cestovná agentúra, spol. s r.o., so sídlom Hviezdoslavovo
námestie 174/15, 811 02 Bratislava, IČO: 31 331 149
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ACADEMIA TOURS, cestovná agentúra, spol. s r.o., so sídlom
Hviezdoslavovo námestie 174/15, 811 02 Bratislava, IČO: 31 331 149
súd nariadil pojednávanie
na deň: 23.3.2017
------------------------------------------------na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 34

o 11:00

hod.

prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje:
JUDr. Jana Frecerová, Bajzova 14, Bratislava
PhDr. Peter Urbančík, ČSA 8, 040 01 Košice
Igor Propper, Hviezdoslavova 1003/2, 040 01 Košice
správcu konkurznej podstaty:
Mgr. Ľubomír Bugáň, so sídlom kancelárie Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava, značka správcu: S 1238
V Bratislave dňa: 30.01.2017
JUDr.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Katarína Bartalská
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
sudca
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-

PhDr. Peter Urbančík, ČSA 8, 040 01 Košice
Igor Propper, Hviezdoslavova 1003/2, 040 01 Košice

správcu konkurznej
Obchodný
vestník podstaty:
24/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 03.02.2017
Mgr. Ľubomír Bugáň, so sídlom kancelárie Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava, značka správcu: S 1238
V Bratislave dňa: 30.01.2017
Katarína Bartalská
sudca

JUDr.

Za správnosť vyhotovenia: B. Böhmová

OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575
e-mail: podatelnaosba1@justice.sk

Okresný súd Bratislava I dňa 30.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002473
Spisová značka: 2K/2/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Viktor Lašut, nar. 17. 04. 1988, bytom 974 11
Banská Bystrica, Magurská 6436/33, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Viktor Lašut, nar. 17. 04. 1988, bytom 974 11 Banská Bystrica,
Magurská 6436/33
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K002474
Spisová značka: 2K/3/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Ing. Ján Snopko, bytom 974 01 Banská Bystrica,
Mičinská cesta 34, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka JUDr. Peter Škondej, nar. 21. 01. 1976,
bytom 974 05 Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra č. 20, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi JUDr. Peter Škondej, nar. 21. 01. 1976, bytom 974 05 Banská Bystrica,
Nám. Ľ. Štúra č. 20
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, 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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Obchodný vestník 24/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.02.2017

K002475
Spisová značka: 31K/54/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Bonk, narodený: 16.08.1984, bytom:
Kamenárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Tomáš Kališka, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1743, odmenu vo výške 165,97 EUR.
Priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Tomáš Kališka, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1743, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 172,69 EUR.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: Mgr. Tomáš Kališka, so sídlom kancelárie:
Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1743, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov súhrnne vo výške
338,66 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19-203/2016 na účet č. SK81 8360
5207 0042 0523 4669, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 30.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K002476
Spisová značka: 31K/69/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Andrej Puci, narodený: 02.07.1965, trvale bytom: SNP
250/75, 076 03 Hraň, o návrhu navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava,
IČO: 35 724 803, práv. zastúpený: TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 36 613
843, na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom:
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 na navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom:
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 vedenej v zozname pohľadávok pod č. 39.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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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Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
Obchodný
vestník
24/2017
reštrukturalizácie
Deň
vydania:dôvody
03.02.2017
smeruje, v akom
rozsahu
sa napáda, z akých Konkurzy
dôvodov saa rozhodnutie
považuje za nesprávne
(odvolacie
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Košice I dňa 30.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K002477
Spisová značka: 31K/62/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Širgel, narodený: 23.07.1975, bytom: Rudník 189,
044 23 Rudník, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Milan Širgel, narodený: 23.07.1975, bytom: Rudník 189, 044 23
Rudník.
U z n á v a konkurz za malý.
Ustanovuje predbežného správcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1565 za správcu podstaty.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
zákonaveriteľ
č. 200/2011
z. o Obchodnom
vestníku
Ak veriteľ doručí
správcovi
prihlášku
neskôr,
na prihlášku
sapodľa
prihliada,
všakZ.nemôže
vykonávať
hlasovacie
a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov na
svojom
sídle:
www.justice.gov.sk
právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou
pohľadávkou.
Právo
nawebovom
pomerné
uspokojenie
veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu
zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
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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).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote
do 45vestník
dní od vyhlásenia
rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd
28 ods. 203.02.2017
ZKR).
Obchodný
24/2017 konkurzu; v jednom
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň(§vydania:
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
správcovi, ktorý o ňomaupovedomí
dotknuté
osobyzákonov
(§ 30 ods.
1 ZKR).
o zmene a doplnení
niektorých
na svojom
webovom sídle: www.justice.gov.sk
14
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29
ods. 824/2017
ZKR).
Obchodný
vestník
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 03.02.2017
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 30.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K002478
Spisová značka: 31K/32/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Leitner, narodený:
30.08.1949, trvale bytom: Slovenská 13, 040 01 Košice, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Povoľuje sa oddlženie dlžníka: Jozef Leitner, narodený: 30.08.1949, trvale bytom: Slovenská 13, 040 01 Košice.
Ustanovuje správcu: JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S762.
Určuje, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia 3 rokov od právoplatnosti tohto uznesenia budú
podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce
v peňažnom vyjadrení sumu 322 EUR, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 166
EUR v jednom kalendárnom mesiaci;
odmietnutie daru, alebo dedičstva;
uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne
úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru;
založenie právnickej osoby ako aj všetky právne úkony týkajúce sa účasti v obchodných spoločnostiach
ako aj právnických osobách;
úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych, alebo dozorných orgánov obchodných spoločností a iných
právnických osôb.
Dlžník je povinný poskytnúť správcovi ku koncu prvého roka skúšobného obdobia sumu 2.502,- EUR na
uspokojenie záväzkov. Ak táto suma presiahne 40% jeho čistého príjmu, je povinný správcovi poskytnúť sumu
najviac vo výške 40% jeho čistého príjmu počas skúšobného roka. Ak táto suma bude predstavovať menej ako 40%
čistého príjmu dlžníka, je dlžník povinný správcovi poskytnúť sumu zodpovedajúcu 40% čistého príjmu počas
skúšobného roka. Sumu peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť správcovi na uspokojenie
záväzkov ku koncu druhého roka skúšobného obdobia určí súd samostatným uznesením bezodkladne po ukončení
prvého roka skúšobného obdobia.
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skúšobného roka. Sumu peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť správcovi na uspokojenie
záväzkov ku koncu druhého roka skúšobného obdobia určí súd samostatným uznesením bezodkladne po ukončení
prvého roka skúšobného obdobia.
Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom
počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 30.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K002479
Spisová značka: 27R/1/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BEST STAV, s.r.o., so sídlom Nitra, Štúrova č. 63A, IČO:
44695683, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: BEST STAV, s.r.o., so sídlom Nitra, Štúrova č. 63A, IČO:
44695683, takto
rozhodol
I/ P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka BEST STAV, s.r.o., so sídlom Nitra, Štúrova č. 63A, IČO: 44695683.
II/ Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Róbert Hipp, so sídlom: Nitra, Farská č. 33.
III/ V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky v zákonnej lehote 30 dní od povolenia
reštrukturalizácie. Lehota na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
IV/ U k l a d á správcovi povinnosť o povolení reštrukturalizácie bez zbytočného odkladu informovať veriteľov dlžníka:
BEST STAV, s.r.o., so sídlom Nitra, Štúrova č. 63A, IČO: 44695683, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v
zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
V/ U r č u j e rozsah právnych úkonov, ktoré počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu takto:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve
alebo inej právnickej osobe,
c)
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého
hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným
bremenom, alebo zabezpečovacím prevodom,
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí
alebo prijatí peňažných prostriedkov,
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
g)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
h)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu ( § 10 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ZoKR/ ),
i)
vykonanie právneho úkonu, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo
nepeňažné plnenie počas viac ako troch mesiacov,
j)
vykonanie právneho úkonu, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako
10% z jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
vykonanie právneho úkonu, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 2.000,- eur,
l)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom, alebo vykonanie
akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom dlžníka,
m)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
§ 124 ods. 7 ZoKR, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky,
n)
uzatvorenie zmlúv, ktorých predmetom je záväzok dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok dlžníka
zdržať sa určitej činnosti počas viac ako troch mesiacov,
o)
pracovnoprávne úkony smerujúce k zmene pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s dlžníkom v
rozsahu zmeny
dohodnutého pracovného času alebo mzdových podmienok, ako aj dojednania o peňažných a/alebo
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p)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
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l)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom, alebo vykonanie
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n)
uzatvorenie zmlúv, ktorých predmetom je záväzok dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok dlžníka
zdržať sa určitej činnosti počas viac ako troch mesiacov,
o)
pracovnoprávne úkony smerujúce k zmene pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s dlžníkom v
rozsahu zmeny dohodnutého pracovného času alebo mzdových podmienok, ako aj dojednania o peňažných a/alebo
nepeňažných nárokoch zamestnanca voči dlžníkovi po skončení pracovného pomeru,
p)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií.
VI/ P o u č u j e veriteľov, že prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú správcovi po lehote sa neprihliada.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami sú: sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno;
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka; právny dôvod vzniku pohľadávky; poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty; celková suma pohľadávky; podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Ak sa zabezpečovacie právo neuplatní pri
zabezpečenej pohľadávke riadne a včas, pohľadávka sa v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
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.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len
do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
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.
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii o zmene a doplnení
niektorých zákonov ).
VII/ P o u č u j e účastníkov reštrukturalizačného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má
vec prejednať a rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho
pomer k sporu, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti ). Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti
musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca
vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho
tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa
náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o
odstraňovaní vád podania sa nepoužijú ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
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. Renáta Šišková, sudca
K002480
Spisová značka: 32NcKR/11/2009
Okresný súd Nitra v právnej veci povoleného oddĺženia dlžníka: Igor Pajank, nar. 10.5.1965, bytom Šarovce č. 187,
935 52 Šarovce, ktorého správcom je ADVO INSOLVENCY, k.s., adresa kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, o
oddĺžení dlžníka, o návrhu dlžníka na vydanie opravného uznesenia, takto
rozhodol
O p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Nitra zo dňa 4.11.2015, č.k. 32NcKR/11/2009-123 v časti dátumu
narodenia dlžníka uvedeného v záhlaví uznesenia a vo výroku uznesenia, pričom správny dátum narodenia dlžníka
je: Igor Pajank, nar. 10.5.1965, bytom Šarovce č. 187, 935 52 Šarovce.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 24/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 03.02.2017
O p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Nitra zo dňa 4.11.2015, č.k. 32NcKR/11/2009-123 v časti dátumu
narodenia dlžníka uvedeného v záhlaví uznesenia a vo výroku uznesenia, pričom správny dátum narodenia dlžníka
je: Igor Pajank, nar. 10.5.1965, bytom Šarovce č. 187, 935 52 Šarovce.
Poučenie:
Proti 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 Nitra dňa 30.1.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K002481
Spisová značka: 32NcKR/24/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrej Ledényi, nar.23.7.1974, bytom Mierová ulica 285/37,
935 37 Dolný Pial, v konaní zastúpený: Mgr.Henrieta Slavkovská, s.r.o.,Ľ.Štúra 19, 934 01 Levice, o návrhu na
povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.
P o v o ľ u j e oddlženie dlžníka Andrej Ledényi, nar.23.7.1974, bytom Mierová ulica 285/37, 935 37
Dolný Pial.
II.
Nitra.

U s t a n o v u j e do funkcie správcu Ing. Ladislava Bódiho, adresa kancelárie Mariánska 6, 949 01

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 4.560 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.
IV.
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 27.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K002482
Spisová značka: 32NcKR/4/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníčky: Jana Deličová, nar. 1.9.1970, bytom Piešťany, t.č. Teplická
62/92101, 921 01 Piešťany, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.
P o v o ľ u j e oddlženie dlžníčky Jana Deličová, nar. 1.9.1970, bytom Piešťany, t.č. Teplická 62/92101,
921 01 Piešťany.
II.
01 Nitra.

U s t a n o v u j e do funkcie správcu ADVO INSOLVENCY, k.s., adresa kancelárie Hollého 10, 949

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.
Dlžníčka j e p o v i n n á počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného roka
poskytnúť správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 1.800 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 27.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K002483
Spisová značka: 4K/38/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marek Cichý, nar. 16.02.1975,
bytom Námestie osloboditeľov 454/13, Prešov- Solivar, prechodne bytom Veľká Británia - Anglicko, 17 Courtney
road, Croyon, CR0 4LS, správcom ktorého je JUDr. Peter Novosad, LL.M., so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080
01 Prešov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva správcovi konkurznej podstaty JUDr. Petrovi Novosadovi, LL.M., so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080
01 Prešov paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 27.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002484
Spisová značka: 4K/44/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu MUDr. Jana Amiriová, nar.
09.01.1976, bytom Prešov, správcom ktorého je Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060
01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, o nevyčerpanej časti preddavku, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Prvá arbitrážna
k.s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, nevyčerpanú časť preddavku vo
výške 663,88 eura zloženého dňa 07.11.2016 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 122/2016.
Poučenie:

Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 30.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002485
Spisová značka: 2K/53/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marta Poláková, nar.
24.1.1961, bytom 082 32 Kojatice 119, správcom ktorého je Ing. Eva Orbanová, so sídlom kancelárie Slovenská 69,
080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Ing. Evy
Orbanovej, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura
zloženého dňa 30.12.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 153/2016.
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 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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JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002486
Spisová značka: 2K/1/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Dura, nar. 27.8.1951, bytom Duchnovičova
106/578, 068 01 Medzilaborce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Dura, nar. 27.8.1951, bytom Duchnovičova 106/578, 068 01
Medzilaborce,
ustanovuje správcu: JUDr. Mária Ledinská, so sídlom kancelárie Kukorelliho 58, 066 01 Humenné,
o t v á r a malý konkurz,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/1/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd
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deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).vestník 24/2017
Obchodný
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 03.02.2017
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 30.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002487
Spisová značka: 1K/28/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Dlužanin, nar.
30.03.1983, bytom Cintorínska 5/5, 067 81 Belá nad Cirochou, správcom ktorého je Mgr. Radovan Muzika, so sídlom
kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva Mgr. Radovanovi Muzikovi, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 331,94 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 27.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002488
Spisová značka: 1K/28/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Dlužanin, nar.
30.3.1983, bytom Cintorínska 5/5, 067 81 Belá nad Cirochou, správcom ktorého je: Mgr. Radovan Muzika, so sídlom
kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Radovana
Muziku, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1.700,- eur
zloženého dňa 14.07.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 82/2016 (
32/07-16 ).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 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).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 27.1.2017
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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K002489
Spisová značka: 40K/23/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Tomáš Šarman, nar. 04.01.1979,
trvale bytom Považská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, ktorého správcom je JUDr. Jozef Hurtiš so sídlom
kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S285, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
po splnení konečného rozvrhu výťažku, uznesením č.k. 40K/23/2014-195 zo dňa 03.01.2017 zrušil konkurz po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.01.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 30.1.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K002490
Spisová značka: 40K/23/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Tomáš Šarman, nar. 04.01.1979, trvale bytom Považská
1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, štátny občan SR, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Tomáš Šarman, nar. 04.01.1979, trvale bytom Považská 1, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné. (§ 355 ods. 2, § 357 C.s.p.)
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom (§ 199 ZKR).
Okresný súd Trenčín dňa 30.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K002491
Spisová značka: 29K/16/2009
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť ĽUDOTEX,
textilné a odevné družstvo, Trenčín v konkurze so sídlom Zlatovská cesta 35, 911 01 Trenčín, IČO 00 167 614,
ktorého správcom je JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka
správcu S445, o návrhu obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02
Bratislava, IČO 35 724 803, práv. zast. advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR,
s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 36 613 843, na vstup do konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup nového veriteľa obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02
Bratislava, IČO 35 724 803, do konkurzného konania v rozsahu postúpených pohľadávok vedených v zozname
pohľadávok pod č. 354/1, 355/2, 357/4, 358/5, 359/6, 360/7 ako aj v časti pohľadávky vedenej v zozname
pohľadávok pod č. 356/3 postúpenej vo výške 5 672,31 eura z celkovej prihlásenej a zistenej sumy 5 709,29 eura
namiesto veriteľa obchodnej spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO 35 823 551.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§
127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín dňa 30.1.2017
JUDr. Michal Fiala, sudca
K002492
Spisová značka: 36R/3/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AV - REAL, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava,
IČO: 45 958 432, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39107/T, o návrhu
na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka AV - REAL, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 45 958
432, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39107/T.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
c)
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
g)
urobenie právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
h)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.),
i)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
j)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 10.000 eur,
l)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
m)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
§ 124 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z., vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa
neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. 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.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v
prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za
nezabezpečenú pohľadávku. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
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podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa
pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Ak sú
pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na
prihlášku prihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K002493
Spisová značka: 36K/48/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Hlaváčová nar. 10.08.1970, bytom Kúpeľná 3497/12,
921 01 Piešťany o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Jana Hlaváčová nar. 10.08.1970, bytom Kúpeľná 3497/12, 921 01
Piešťany.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDR. Jarmilu Špačkovú, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01
Šamorín.
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
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prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
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
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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 30.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K002494
Spisová značka: 36K/28/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00
Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zastúpený: HMG LEGAL, s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: György Csörgö, nar. 08.09.1981, Vrbový rad 914/3, 930 05 Gabčíkovo,
právne zastúpený: JUDr. Gergely Pšenák, so sídlom Štefánikova tr.15, 949 01 Nitra takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Kvetoslavu Živčákovú, so sídlom kancelárie Kováčska 23, 931 01 Šamorín z funkcie
správcu úpadcu: Ivan Majer, narodený 28.01.1989, bytom 927 01 Šaľa.
Súd u s t a n o v u j e úpadcovi: György Csörgö, nar. 08.09.1981, Vrbový rad 914/3, 930 05 Gabčíkovo, správcu:
Ing. Dagmar Macháčková, so sídlom kancelárie Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K002495
Spisová značka: 36R/4/2016

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TERRA REAL, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01
Trnava, IČO: 46 520 741, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39026/T, o
návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka TERRA REAL, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 46
520 741, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39026/T.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
c)
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
g)
urobenie právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
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j)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,

c)
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
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e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
g)
urobenie právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
h)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.),
i)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
j)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 10.000 eur,
l)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
m)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
§ 124 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z., vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa
neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. 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.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v
prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za
nezabezpečenú pohľadávku. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa
pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Ak sú
pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na
prihlášku prihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K002496
Spisová značka: 36K/45/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Dušan Polák, nar. 30.06.1979, bytom
Eszterházyovcov 715/4, 924 01 Galanta o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd o p r a v u j e uznesenie č.k. 36K/45/2016-197, zo dňa 03.01.2016 - vo výroku, v časti označenia sídla
kancelárie ustanoveného správcu, ktorá má správne znieť:
„Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Vieru Novákovú, so sídlom kancelárie Z.Kodálya 769/29, 924 01
Galanta..“
Vo zvyšku zostáva citované uznesenie n e z m e n e n é .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K002497
Spisová značka: 2K/9/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MODEprodukt s.r.o., so sídlom Nám.
Slobody 1476/12, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 481 478, KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010
01 Žilina, IČO: 46 404 503 takto
rozhodol
Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 560,41 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
560,41 eur, zaplateného na účet Okresného súdu
Žilina dňa 10.05.2016 a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 79
rok 2016, číslo účtovného dokladu 25/5-16, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 30.1.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K002498
Spisová značka: 1K/13/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Valéria
Kostrová, nar. 7.2.1963, J. Kalinčiaka 7, 038 61 Vrútky, správcom ktorého je: JUDr. Tatiana
Šumichrastová, so sídlom kancelárie: Jesenského 29, 036 01 Martin, takto
rozhodol
P o u k a z u j e nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 664 €
správcovi na účet správy podstaty. Poukázaná suma slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 664 €, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina a
vedený pod položkou registra: 114, rok: 2015, číslo účtovného dokladu: 65/9-15, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie, vydanému súdnym úradníkom, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia
uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Za deň doručenia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
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.

Okresný súd Žilina dňa 26.1.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K002499
Spisová značka: 2K/21/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: PSKS s.r.o., so sídlom
Kukučínova 425/1, 036 01 Martin, IČO: 36 413 194, na návrh navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový
úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu dlžníka na prerušenie konkurzného konania, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi PSKS s.r.o., so sídlom Kukučínova 425/1, 036 01 Martin, IČO: 36 413 194,
prerušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.
Okresný súd Žilina dňa 30.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K002500
Spisová značka: 3K/2/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi: DOMET s.r.o. „v likvidácii“, so
sídlom Podtureň - Roveň, Borová Sihoť 215, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36 387 347, v mene ktorého koná
likvidátor: JUDr. Ing. Martin Chlapík, Sládkovičova 13, 010 01 Žilina, v časti o odmene a výdavkoch predbežného
správcu, takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Vladimír Herich, PhD., so sídlom kancelárie Dončova 13, 034 01
Ružomberok, odmenu vo výške 796,66 eur a náhradu hotových výdavkov vo výške 73,13 eur.
Konateľ dlžníka Ing. Milan Rybka, nar. 16.08.1953, bytom 023 01 Gaštanová 5, 010 01 Žilina, j e p o v i n n ý
zaplatiť predbežnému správcovi JUDr. Vladimír Herich, PhD., so sídlom kancelárie Dončova 13, 034 01 Ružomberok
odmenu a výdavky v celkovej výške 869,79 eur, do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa
domáha.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa
domáha.

Okresný súd Žilina dňa 26.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K002501
Spisová značka: 3K/2/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AUTO ART, spol. s r.o., Hollého 24, 010
01 Žilina, IČO: 36 001 546, správcom ktorého je: JUDr. Milota Ferenčíková PhD., so sídlom kancelárie: P. Mudroňa
505/5, 036 01 Martin, v časti o návrhu navrhovateľa: POP - ART, s.r.o., Bystřice 1384, 739 95 Bystřice, Česká
republika, IČ: 44 740 361, zastúpeného: Advokátska kancelária Hagara - Hagarová, s.r.o., Daniela Dlabača 35, 010
01 Žilina, IČO: 36 806 498, na vstup do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e navrhovateľovi: POP - ART, s.r.o., Bystřice 1384, 739 95 Bystřice, Česká republika, IČ: 44 740 361,
vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa: Sykur, s.r.o., Na Malý Diel 8660/9, 010 01 Žilina, IČO: 47 622 954
(predtým Advicorp L5, s.r.o.), a to v časti pohľadávok zapísaných v zozname pohľadávok pod poradovými číslami
14/A1 - 208.
Veriteľovi Sykur, s.r.o., Na Malý Diel 8660/9, 010 01 Žilina, IČO: 47 622 954 (predtým Advicorp L5, s.r.o.) zanikne
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka
tohto konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie je oprávnený podať ten, koho sa
prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku,
dvojmo vrátane príloh, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 30.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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K002502
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
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

K002503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Petrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Republiky 1001/17, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2007 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2007
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu ponúka na predaj majetok úpadcu, zverejnený v Obchodnom vestníku č.55B/2007 pod položkou
K001338 - peňažnú pohľadávku voči dlžníkovi: Ľubomír Janúšek, vo výške 23 819,82 EUR.
Bližšie informácie o ponúkanej pohľadávke si môži zaújemcovia vyžiadať u správcu: tel: 0905271718, e-mail:
herich@stonline.sk,
- záujemca má povinnosť zložiť na účet správcu do konca lehoty na podávanie ponúk zábezpeku vo výške 3% z
istiny pohľadávky,
- zábezpeka v prípade úspešného záujemcu, ktorý ani do 15 dní po výzve správcu nepodpíše zmluvu, prepadne ako
zmluvná pokuta v prospech konkurznej podstaty,
- v druhom kole ponukového konania sa pohľadávka ponúka bez stanovenia minimálnej sumy,
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- rozhodujúcim kritériom pre víťaza ponukového konania je najvyššia cena, pri zachovaní podmienky minimálnej
ponúknutej sumy v druhom kole,
- písomná ponuka záujemcu musí obsahovať presné označenie záujemcu a presnú cenu ponuky,
- ponuky sa podávajú na adrese sídla správcu: Dončova 13, 034 01 Ružomberok, s označením na obálke:
PONUKOVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ !,
- lehota na podávanie ponúk je 15 dní po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku,
- vyhodnotenie ponúk (otváranie obálok) vykoná správca do 7 dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk,
- správca uzavrie zmluvu s víťazom ponukového konania najneskôr do 15 dní od jeho vyhodnotenia, s lehotou
splatnosti odplaty 7 dní od podpisu zmluvy, so započítaním zloženej zábezpeky s odplatou,
- neúspešným záujemcom vráti správca zábezpeku do 7 dní od vyhodnotenia ponukového konania.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K002504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POR SH+, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Hollého 1/698, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 710 597
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2013 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Marian Ďurana, PhD. – správca , so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu POR
SH+, so sídlom Jána Hollého 698/1, 071 01 Michalovce, IČO: 45 710 597, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri SR vedenom na Okresnom súde Košice I, oddiel Sro, vložka č. 1620/V v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 2K/23/2013, zvoláva schôdzu veriteľov na deň 24. februára 2017 o 11:00 hod. v
kancelárii správcu, na Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze 2. Voľba
člena veriteľského výboru 3. Rôzne 4. Záver
Pri zisťovaní prezencie veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z OR. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.
JUDr. Marian Ďurana, PhD. - správca

K002505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Vlasko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I. 39/99, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 03.02.2017

Okresný súd Trenčín
40K/46/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty dlžníka Anton Vlasko, nar. 14.08.1981, trvale bytom
Centrum I. 39/99, 018 41 Dubnica nad Váhom pod sp. zn.: 40K/46/2016, zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
24. februára 2017 o 14.00 hod., v kancelárii správcu Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica.
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Rôzne, záver.
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia fyzické osoby sú povinní pri prezentácií predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby aktuálny výpis
z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad
totožnosti.
V Považskej Bystrici dňa 30. januára 2017
JUDr. Miroslava Žitníková - správca

K002506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macáková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondavská 448/3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 173 696
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/69/2015 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/69/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Milan Okajček, správca, sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu S859, správca majetku úpadcu
Katarína Macáková, miestom podnikania Ondavská 448/3, 040 11 Košice, IČO: 47 173 696, týmto v súlade s § 28
ods. 3 zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
"ZKR") oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú správcovi po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., sídlom Cintorínska 21, Bratislava 814 99, IČO: 35 776 005
Poradové
pohľadávky
1.

číslo Dátum
prihlášky

doručenia

30.01.2017

Istina
66,38
eur

Úroky
Úroky omeškania
0 eur

0 eur

z

Poplatok
omeškania
0 eur

z Náklady
uplatnenia

z Celková
suma

0 eur
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Poučenie: 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).
V Košiciach, dňa 31. januára 2017
JUDr. Milan Okajček, správca

K002507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aneta Čižmáriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídl. Žitava 1403/19, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1973
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/61/2015 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/61/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca konkurznej podstaty úpadcu Aneta Čižmáriková, nar.:
21.01.1973, bytom Sídl. Žitava 1403/19, 952 01 Vráble týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísala dňa 30.01.2017 do zoznamu pohľadávok nezabezpečenú
pohľadávku veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
v celkovej sume prihlásenej pohľadávky: 9.646,00 UR.
V Nitre dňa 30.01.2017

K002508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Jušíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 18/1075, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2015 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac október 2016 vo výške 264,00 Eur, za mesiac november
2016 vo výške 1 019,64 Eur a za mesiac december 2016 vo výške 436,77 Eur, spolu vo výške 1 720,41 Eur.
Súpisová hodnota: 1 720,41 Eur.
V Prešove, dňa 31.01.2017

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

K002509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozák Pavol, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 2343/33 2343/33, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/40/2016-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/40/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY

Dňa 30. 01. 2017 bola do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Bc. Pavol Kozák, nar. 11.07.1979,
Halalovka 2343/33, 91108 Trenčín, občan SR, uznaný za malý, doručená prihláška pohľadávky veriteľa TELERVS
PLUS, a. s., Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35717769 v celkovej výške 1.212,00 €.

Prihláška veriteľa TELERVS PLUS, a. s. bola v zmysle § 28 ods. 3 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok
pod č. 5P/1.

JUDr. Karol Porubčin, správca

K002510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kolesár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica B.Björnsona 445/1, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K /39/2016 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/39/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica
zo zasadnutia 1. schôdze veriteľov úpadcu Ján Kolesár, nar. 23.04.1963, trvale bytom
Ulica B. Björnsona 445/1, 971 01 Prievidza, sp. zn. 40K/39/2016
Správca: JUDr. Vladimír Fraňo
Dátum konania: 30.01.2017
Miesto konania: kancelária správcu na adrese Haškova 18, , 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doba konania: 08,00 hod. - 08.30 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie schôdze.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu.
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ZoKR.
4. Voľba veriteľského výboru.
5. Záver.
Pred otvorením schôdze prebehla prezentácia prítomných veriteľov, pričom prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zápisnice. Nakoľko sa nedostavil žiaden z veriteľov, prvá schôdza veriteľov sa nekonala.
K bodu 1: Otvorenie schôdze.
Správca úpadcu JUDr. Vladimír Fraňo – predseda schôdze aj napriek neúčasti žiadneho veriteľa na 1. schôdzi
veriteľov konštatuje, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s dátumom, časom, miestom konania
a programom 1. schôdze veriteľov, a to zverejnením oznamu o zvolaní schôdze veriteľov v Obchodnom vestníku č.
241/2016 zo dňa 16.12.2016.
K bodu 2: Správa o činnosti správcu a stave konkurzu.
Správca konštatuje, že doposiaľ boli vykonané úkony, ktoré sa týkali zisťovania majetku úpadcu, záväzkov
úpadcu, vypracovania konečného zoznamu prihlásených pohľadávok veriteľov, ako aj ďalších úkonov súvisiacich so
správou majetku v priebehu konania s poukazom na 4 (štyri) správy priebežne podávané správcom v danej
konkurznej veci na Okresný súd Trenčín. Do predmetného konkurzného konania bolo prihlásených celkom 8
pohľadávok veriteľov spolu vo výške 75.850,36,-Eur, ktoré boli všetky uznané. Prihláška veriteľa Mesto Prievidza
bola dňa 11.11.2016 uhradená a z tohto dôvodu zanikla. Uhradenie tejto pohľadávky oznámil dlžník správcovi vo
svojom vyjadrení ku zostavenému konečnému zoznamu pohľadávok.
K bodu 3: Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR.
Z dôvodu neúčasti žiadneho z veriteľov nebolo o výmene správcu rozhodované.
K bodu 4: Voľba veriteľského výboru
Z dôvodu neprítomnosti žiadneho z veriteľov nebol zvolený zástupca veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR a jeho
pôsobnosť bude vykonávať v zmysle § 39 ZKR súd.
K bodu 5: Záver.
Správca konštatoval, že pre neprítomnosť žiadneho z veriteľov čakal s otvorením tejto schôdze do 08.30 hod.,
keďže sa nikto z veriteľov nedostavil, schôdzu o 08.30 hod. ukončil.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je prezenčná listina.
JUDr. Vladimír Fraňo , správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Vilenik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 32, 093 01 Čičava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1967
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/29/2016 S 1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/29/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica

z konania 1. zasadnutia so zástupcom veriteľov v konkurze na majetok úpadcu:
Dušan Vilenik, nar. 14.05.1967, Čičava 32, 093 01 Čičava
(ďalej len „Úpadca“)

Spisová značka správcovského spisu:

4K/29/2016 S 1696

Spisová značka súdneho spisu:

4K/29/2016

Dátum a čas konania:

31.01.2017 o 10:20 hod.

Miesto konania:

Seberíniho 2, 821 03 Bratislava (polyfunkčný dom – blok C, 1. poschodie)

Prítomní:

správca:

iTRUSTee Restructuring, k.s. – správca – JUDr. Alena Miklošová na základe poverenia

zástupca veriteľov:

SHELL Slovakia s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081

Program prvého zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Odpovede na otázky, záväzné pokyny a odporúčania
3. Záver

Bod 1. programu: Otvorenie
Prvé zasadnutie zvolal správca, ktorý privítal prítomného zástupcu veriteľov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bod 2. programu: Odpovede na otázky, záväzné pokyny a odporúčania
Na otázku správcu, či zástupca má otázky k priebehu konkurzu, zástupca uviedol, že momentálne žiadne otázky
nemá. Na otázku správcu, či zástupca veriteľov ukladá správcovi nejaké odporúčania týkajúce sa ďalšieho vedenia
konkurzu zástupca veriteľov uviedol, že odporúčania ako má správca ďalej v konkurze postupovať teraz neukladá.

Bod 3. programu: Záver
V rámci záverečného bodu programu sa správca a zástupca veriteľov dohodli, že pre efektívnosť komunikácie
medzi správcom a zástupcom veriteľov bude komunikácie prebiehať predovšetkým elektronicky s tým, že kontaktné
údaje/osoby sú: za správcu – JUDr. Dominika Daníčková, e-mail: office@itrust.sk; za zástupcu veriteľov – Mgr.
Dušan Mikolaj, email: mikolaj@akmikolaj.sk
Správca sa poďakoval za účasť a zasadnutie skončil o 10:30 hod..

Zástupca veriteľov:

SHELL Slovakia s.r.o., v.z. Mgr. Dušan Mikolaj, na základe plnej moci

Zapisovateľ správca:
poverenia

iTRUSTee Restructuring, k.s., správca v.z. JUDr. Alena Miklošová, na základe

K002512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Broda František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 14, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2016 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. č.
Typ položky
Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

9.
Iná majetková hodnota
príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
51,78 Eur
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
31.01.2017

K002513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Šimončič Juristová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 2346/8, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.4.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/7/2016 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súp. zl. č. 11
iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. §72
ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac december 2016
súpisová hodnota: 55,75€
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa úpadcu

K002514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Chovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chorvátska 486/8, 900 82 Blatné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1977
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/38/2016 S 1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/38/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica

z konania 1. zasadnutia so zástupcom veriteľov v konkurze na majetok úpadcu:
Ján Chovan, nar. 08.04.1977, Chorvátska 486/8, 900 82 Blatné
(ďalej len „Úpadca“)

Spisová značka správcovského spisu:

8K/38/2015 S 1697

Spisová značka súdneho spisu:

8K/38/2016

Dátum a čas konania:

29.11.2016 o 10:30 hod.

Miesto konania:
poschodie)

Seberíniho 2, 821 03 Bratislava (polyfunkčný dom – blok C, 1.

Prítomní:

správca:

iTRUSTee Recovery, k.s. – správca – JUDr. Alena Miklošová na základe poverenia

zástupca veriteľov:

JUDr. Rastislav Urbáni, LL.M.

Program prvého zasadnutia:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Otvorenie
2. Odpovede na otázky, záväzné pokyny a odporúčania
3. Záver

Bod 1. programu: Otvorenie
Prvé zasadnutie zvolal správca, ktorý privítal prítomného zástupcu veriteľov.

Bod 2. programu: Odpovede na otázky, záväzné pokyny a odporúčania
Na otázku správcu, či zástupca má otázky k priebehu konkurzu, zástupca uviedol, že momentálne žiadne otázky
nemá. Na otázku správcu, či zástupca veriteľov ukladá správcovi nejaké odporúčania týkajúce sa ďalšieho vedenia
konkurzu zástupca veriteľov uviedol, že odporúčania ako má správca ďalej v konkurze postupovať teraz neukladá.

Bod 3. programu: Záver
V rámci záverečného bodu programu sa správca a zástupca veriteľov dohodli, že pre efektívnosť komunikácie
medzi správcom a zástupcom veriteľov bude komunikácie prebiehať predovšetkým elektronicky s tým, že kontaktné
údaje/osoby sú: za správcu – JUDr. Dominika Daníčková, e-mail: office@itrust.sk; za zástupcu veriteľov – JUDr.
Rastislav Urbáni, LL.M., email: urbani@urbani.sk
Správca sa poďakoval za účasť a zasadnutie skončil o 10:40 hod.

Zástupca veriteľov:

JUDr. Rastislav Urbáni, LL.M. v.z. JUDr. Andrea Stupárová, na základe plnej moci

Zapisovateľ správca: iTRUSTee Recovery, k. s., správca v.z. JUDr. Alena Miklošová, na základe
poverenia

K002515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ivan Petrovics, obchodné meno Ivan Petrovics RIANA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
S.H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 262 474
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: 31K/10/2015 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh úpadcu: Ivan Petrovics, obchodné meno Ivan Petrovics – RIANA,
IČO:34262474, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k.: 31K/10/2015. Spolu výdavky správcu
v sume 3.621,50 Eura. Zoznam pohľadávok proti podstate:
Odmena do I. schôdze s DPH

2.788,28Eur

Odmena zo speňaženia s DPH

525,65 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súdny poplatok 0,2%

13,- Eur

Poštovné služby

97,35 Eur

Notárske služby

20,07 Eur

Kancelárske služby a potreby

51,60 Eur

Cestovné

125,85 Eur

Deň vydania: 03.02.2017

S poukazom na preddavok súdu a speňažený majetok všeobecnej podstaty 6.917,37 Eur, a po odpočítaní
pohľadávky proti podstate v sume 3.621,50 Eur, predkladáme zámer zostaviť rozvrh zo sumy 3.295,87 Eur t.j.
1,7769% z priznaného nároku pre veriteľov (spolu zo 185.474,76 Eur).
Pred predložením návrhu na 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

K002516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šeböková Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 569, 925 09 Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/22/2014/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/22/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu Silvia Šebőková,nar.7.7.1976,925 09 Košúty,Hlavná č. 569,
zvoláva schôdzu veriteľov na deň 17.2.2017 o 7.30 hod v sídle správcu
v Trnave, na ul. Podjavorinskej 37/1, v zasadačke AC GmbH, s týmto programom:
1/ Prezentácia
2/ Otvorenie schôdze
4/ Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ods1,písm.b ZoKR
4/ Rôzne
5/ Záver
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD. správca

K002517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Bojnanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehota 569, 951 36 Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/71/2015 S1413
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 Nitra
31K/71/2015
Iné zverejnenie

Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty úpadcu Miroslava Bojnanská, narodená 12.04.1969 bytom
Lehota 569, 951 36 Lehota, č.k. 31K/71/2015 v súlade s s ustanovením §-u 101 odst. 1 v spojení v ustanovením §-u
98 odst. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
Celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu
Celková suma pohľadávok proti podstate
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

3 950,88
1 312,18
2 638,70

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznaná
pohľadávky

%
Zostatok prihlásenej sumy po
suma Suma určená na uspokojenia
uspokojení
rozvrh
uznanej sumy

P.č Veriteľ

Adresa, sídlo

1

BL Mamagement s.r.o.

Šoltésovej
Bratislava

2

Ivan Podsedlý

Jelšovce 253

PRO CIVITAS s.r.o.

Vajnorská 100/A
Bratislava

30 161,89

516,76

4

VÚB a.s.

Mlynské nivy 1
Bratislava

19 804,99

339,32

5

EOS KSI Slovensko s.r.o.

Pakštúnska
Bratislava

7 307,75

125,20

6

Slovenský
priemysel, a.s.

7

.POHOTOVOSŤ s.r.o.

3

8

plynárenský Mlynské nivy
Bratislava

Pribinova
Bratislava
Pribinova
PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.
Bratislava

Celkom

14

102,54

1,76

94 282,-

5

1 615,33

44/a 274,55
25
25

4,70

1 412,10

24,19

667,52

11,44

154 013,34

2 638,70

1,7133
1,7133
1,7133
1,7133
1,7133
1,7133
1,7133
1,7133

1,7133

100,78
92 666,67
29 645,13
19 465,67
7 182,55
269,85
1 387,91
656,08

151 374,64

Veritelia budú uspokojení výťažkom zo všeobecnej podstaty v celkovej výške 2 638,70 Eur čo tvorí 1,7133 %
z celkovej výšky prihlásených pohľadávok.
Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu: Podľa ust. § 101 ods.1 ZKR určuje správca zástupcovi
veriteľov 15 dňovú lehotu odo dňa zverejnenua návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku na jeho
schválenie. Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia § 98 ZKR.
Poučenie správcu:
Podľa zákona č.7/20057/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení zástupca veriteľov môže v lehote určenej správcom návrh konečného rozvrhu výťažku schváliť
alebo môže v rovnakej lehote proti nemu uplatniť odôvodnené námietky. Ak nezabezpečený veriteľ požiada
zástupcu veriteľov o uplatnenie odôvodnenej námietky, zástupca veriteľov je povinný námietku proti návrhu
konečného rozvrhu výťažku uplatniť. Veritelia môžu nahliadnuť do návrhu konečného rozvrhu výťažku v sídle
kancelárie správcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra a tov úradných hodinách v pondelok až piatok v čase od
8:00 do 14:00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie je potrebné zaslať vopred písomne do kancelárie správcu alebo prostredníctvom mailu,
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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Žiadosť o nahliadnutie je potrebné zaslať vopred písomne do kancelárie správcu alebo prostredníctvom mailu,
prípadne telefonicky.
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca
V Nitre dňa 31.01.2017

K002518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Ondrušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 692/34, 956 17 Solčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2015 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/12/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty úpadcu Mária Ondrušová, nar.09.11.1956, bytom Janka Kráľa
692/34, 956 17 Solčany, č.k. 31K/12/2015 v súlade s s ustanovením §-u 101 odst. 1 v spojení v ustanovením §-u 98
odst. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

P.č Veriteľ

Uznaná
pohľadávky

Adresa, sídlo

1

BENCONT
s.r.o.

INVESTMENTS, Vajnorská
Bratislava

2

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bajkalská 30 Bratislava

3

Consumer
a.s.

4

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Pribinova 25 Bratislava

5

Tatra banka, a.s.

Hodžovo
Bratislava

Finance

100/A

Holding, Hlavné
námestie
Kežmarok

námestie

12

3

%
Zostatok prihlásenej sumy
suma Suma určená na uspokojenia
po uspokojení
rozvrh
uznanej sumy

1 500,95

150,80

10,047

1 350,15

5 450,10

547,57

10,047

4 902,53

8 352,71

839,20

10,047

7 513,51

5 677,52

570,42

10,047

5 107,10

477,59

47,98

10,047

429,61

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

TELERVIS, a.s.

Staré grunta 7 Bratislava 1 055,20

7

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. Pribinova 25 Bratislava

8

KRUK Česká a
republika, s.r.o.

Deň vydania: 03.02.2017

106,02

10,047

949,18

3 161,30

317,65

10,047

2 843,65

Slovenská Čsl. Armády 954/7 Hradec
2 412,00
Králové ČR

242,33

10,047

2 169,67

2 821,97

10,047

25 265,40

Celkom

28 087,37

Celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu
Celková suma pohľadávok proti podstate
Suma určená na uspokojovanie nezabezpečených veriteľov

3 904,49
1 082,52
2 821,97

Veritelia budú uspokojovaní výťažkom zo všeobecnej podstaty v celkovej výške 2 821,97 Eur čo predstavuje
10,047% z celkovej výšky prihlásených pohľadávok.
Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu: Podľa ust. § 101 ods.1 ZKR určuje správca zástupcovi
veriteľov 15 dňovú lehotu odo dňa zverejnenua návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku na jeho
schválenie. Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia § 98 ZKR.
Poučenie správcu:
Podľa zákona č.7/20057/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení zástupca veriteľov môže v lehote určenej správcom návrh konečného rozvrhu výťažku schváliť
alebo môže v rovnakej lehote proti nemu uplatniť odôvodnené námietky. Ak nezabezpečený veriteľ požiada
zástupcu veriteľov o uplatnenie odôvodnenej námietky, zástupca veriteľov je povinný námietku proti návrhu
konečného rozvrhu výťažku uplatniť. Veritelia môžu nahliadnuť do návrhu konečného rozvrhu výťažku v sídle
kancelárie správcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra a to v úradných hodinách v pondelok až piatok v čase od
8:00 do 14:00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie je potrebné zaslať vopred písomne do kancelárie správcu alebo prostredníctvom mailu,
prípadne telefonicky.
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca
V Nitre dňa 31.01.2017

K002519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Zachej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta J. Alexyho 5037/33, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/17/2016 S 1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
36K/17/2016

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: 03.02.2017

36K/17/2016
Súpis všeobecnej podstaty

Správca úpadcu Eva Zachej v konkurze, nar. 17.11.1964, bytom: Cesta J. Alexyho 5037/33, 921 01 Banka, týmto
v zmysle ust. § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej len „ZoKR“) zverejňuje súpis všeobecnej podstaty úpadcu, proti majetku ktorého je na Okresnom súde
Trnava vedené konkurzné konanie pod sp. zn. 36K/17/2016 podľa nasledovného:
1/ Iné majetkové práva úpadcu, vyplývajúce z vyporiadania BSM medzi úpadcom Eva Zachej, bytom Cesta J.
Alexyho, 5037/33, 921 01 Banka a manželom Otom Zachejom, nar. 17.01.1963, bytom Cesta J. Alexyho 5037/33,
921 01 Banka, proti ktorého majetku je na Okresnom súde Trnava vedené konkurzné konanie pod sp. zn.
36K/17/2014;
Súpisovú hodnotu majetku patriaceho do BSM správca určil na základe súpisovej hodnoty majetku, ktorý bol
spísaný JUDr. Petrom Sopkom, správcom majetku manžela úpadcu.
BSM je tvorené nasledovným majetkom:
a)

Nehnuteľné veci- pozemky, stavby: rodinný dom, penzión, ubytovacie objekty, bazén;

b)

Hnuteľné veci: zariadenie penziónu;

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 582.967,00 – Eur

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K002520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Slobodník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 30/1006, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1984
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/40/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/40/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky
19

súp.

súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
21,41 €
obdobie 12/2016

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K002521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Kubová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 94/51, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.7.1982
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
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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Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/67/2015 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/67/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Adriana Kubová, narodená 03.07.1982, bytom Dlhá 94/51, 935 32 Kalná nad
Hronom, zvoláva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov druhú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 21.02.2017 o 10:00 hod. /prezentácia od
9:30 hod. do 10:00 hod./ v zasadacej miestnosti LexCreditor k.s. na adrese Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré
Mesto.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov /ust. §107 ods. 2 ZKR/
3. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
LexCreditor k.s.

K002522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Timea Kršáková – EDRODO INTERNATIONAL
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čiližská 22, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 345 095
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2015 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Radoslav Hajdúch, správca úpadcu Timea Kršáková – EDRODO INTERNATIONAL, s miestom podnikania
Čiližská 22, Bratislava 821 07, IČO: 37345095, týmto v zmysle ust. § 28, ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty podľa ust. § 28, ods .2 ZKR, mu bola doručená prihláška
nasledujúcej pohľadávky, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok:
1/ veriteľ: Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava, JČO: 36 062 235, v zastúpení
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, 1. pohľadávka v
celkovej sume 344,59 EUR, právny dôvod vzniku pohľadávky: Rozsudok č. k. 18C94/2002 zo dňa 10.07.2002
vydaný Okresným súdom Bratislava II, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 21.08.2002 a vykonateľnosť dňa
26.08.2002 a Upovedomenie o začatí exekúcie sp.zn.: Ex 275/2008 zo dňa 02.10.2008 vydané Exekútorským
úradom Bratislava, súdny exekútor JUDr. Pavel Adamik, prihláška doručená dňa 24.01.2017.
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca;

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K002523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Drábiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šintava 42, 925 51 Šintava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.1.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/39/2015S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/39/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Všeobecná časť
V obchodnom vestníku OV 244/2016, K 028877 zo dňa 16.12.2016 správca zverejnil oznam o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť návrh rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov po speňažení majetku zapísaného do súpisovej zložky majetku č. 20., a č. 21, ktoré boli
speňažené dodatočne po schválení končeného rozvrhu zástupcom veriteľov. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na
podanie námietok poradia pohľadávky proti podstate, počas ktorej nikto z aktívne legitimovaných osôb námietky
nepodal, správca vypracoval konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty do ktorej bol započítaný i výťažok zo
speňaženia súpisovej zložky č. 20 a 21. Všetok majetok bol speňažený v plnej výške jeho súpisových hodnôt
a celkovo predstavuje speňažená suma majetku všeobecnej podstaty sumu 22 264,12 Eur. Žiaden z veriteľov
neprihlásil svoju pohľadávku so zabezpečovacím právom. Prihlásené pohľadávky správca zapísal do zoznamu
pohľadávok pod č. 1 a 2, žiadna z pohľadávok nebola zo žiadneho dôvodu, predpokladaného v zákone, popretá.
Rozvrhová časť
Speňažená suma, tvoriaca výťažok zo všeobecnej podstaty predstavuje sumu 22 264,12 Eur. Správca neuschoval
žiadnu časť výťažku, nakoľko žiadne sporné pohľadávky v konaní zistené nie sú. V konaní neprebiehajú žiadne
spory a súdne konania o majetku dlžníka. Z výťažku všeobecnej podstaty 22 264,12 Eur, po odpočítaní sumy
pohľadávok proti podstate 2 437,84 Eur, ktoré správca priradil k súpisovým zložkám majetku všeobecnej podstaty č.
1 až č. 21, je na rozdelenie medzi prihlásených a zistených veriteľov s uznanými pohľadávkami určená suma
19 826,28 Eur, ktorá v celosti pripadá podľa tohto návrhu veriteľovi :
CASH COLLECTORS SK s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO 44 703 015
u ktorého, ako jediného veriteľa bola zistená pohľadávka v poradí iné pohľadávky. Druhý veriteľ, ktorý do konkurzu
prihlásil pohľadávku, je spriaznenou osobou úpadcu, u ktorej bola zistená pohľadávka podľa jej prihlásenia ako
podriadená a teda môže byť podľa § 95 ods. 3 ZKR uspokojená až po uspokojení pohľadávky veriteľa CASH
COLLECTORS SK s.r.o., IČO 44 703 015. Podmienená pohľadávka nebola do konkurzu prihlásená žiadna.
Správca žiadne čiastkové rozvrhy nevypracoval, nakoľko na to nemal žiaden zákonný dôvod, keď zákonné
podmienky pre vypracovanie návrhu konečného rozvrhu výťažku nastali ihneď po speňažení zisteného majetku
úpadcu. Správca určil zástupcovi veriteľov, aby schválil rozvrh zo všeobecnej podstaty v lehote určenej v ustanovení
§ 101 ods. 1 ZKR 20 dní.

K002524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Csákiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 9, 900 44 Tomášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.6.1960
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2014 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s. ako správca úpadcu Anna Csákiová, bytom Pestovateľská 9, 900 44
Tomášov, nar. 1. júna 1960 týmto v zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje,
že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
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.
Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.
V Bratislave 31.1.2017

K002525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Krutošík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 2618/20, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4K 7/2016 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K 7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy za mesiac november 2016 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. § 72 ods.
2 Zákona č. 7/2005.
Súpisová hodnota majetku: 104,60 €
Deň zapísania: 31.01.2017
JUDr. Martin Kováčik
správca

K002526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Krutošík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 2618/20, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4K7/2016 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy za mesiac december 2016 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. § 72 ods.
2 Zákona č. 7/2005.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová hodnota majetku: 104,80 €
Deň zapísania: 31.01.2017
JUDr. Martin Kováčik
správca

K002527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Bottka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IŽA 610, 946 39 IŽA
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/40/2013 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31k/40/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty úpadcu Pavol Bottka, nar.27.10.1966, bytom IŽA 610, 946 39
IŽA, č.k. 31K/40/2013 v súlade s s ustanovením §-u 101 odst. 1 v spojení v ustanovením §-u 98 odst. 8 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Veriteľ

Adresa

Prihlásená
suma Suma určená na rozvrh zo Percentuálne
uspokojenie Zostatok
prihlásenej
pohľadávky v Eur
všeobecnej podstaty
prihlásenej a uznanej sumy sumy po uspokojení

Záhradnícka
10
404,71
Bratislava
29.augusta 8-10
Sociálna poisťovňa
212,96
Bratislava
Slovenský
Búdkova
36
12 154,31
pozemkový fond
Bratislava
Slovenská
Cintorínska
21
128,58
konsolidačná, a.s. Bratislava
Správa
finančnej Drieňova
34
220 242,08
kontroly
Bratislava
Krajský súd

Spolu

233 142,64

8,86

2,1889

395,85

4,66

2,1889

208,30

266,05

2,1889

11888,26

2,81

2,1889

125,77

4 820,88

2,1889

215 421,20

5 103,26

2,1889

228 039,38

Celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu
Celková suma pohľadávok proti podstate
Suma určená na uspokojovanie nezabezpečených veriteľov

8 195,98
3 092,62
5 103,26

Veritelia budú uspokojovaní výťažkom zo všeobecnej podstaty v celkovej výške 5 103,26 Eur čo predstavuje
2,1889 % z celkovej výšky prihlásených pohľadávok.
Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu: Podľa ust. § 101 ods.1 ZKR určuje správca zástupcovi
veriteľov 15 dňovú lehotu odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku na jeho
schválenie. Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia § 98 ZKR.
Poučenie správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa zákona č.7/20057/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení zástupca veriteľov môže v lehote určenej správcom návrh konečného rozvrhu výťažku schváliť
alebo môže v rovnakej lehote proti nemu uplatniť odôvodnené námietky. Ak nezabezpečený veriteľ požiada
zástupcu veriteľov o uplatnenie odôvodnenej námietky, zástupca veriteľov je povinný námietku proti návrhu
konečného rozvrhu výťažku uplatniť. Veritelia môžu nahliadnuť do návrhu konečného rozvrhu výťažku v sídle
kancelárie správcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra a to v úradných hodinách v pondelok až piatok v čase od
8:00 do 14:00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie je potrebné zaslať vopred písomne do kancelárie správcu alebo prostredníctvom mailu,
prípadne telefonicky.
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca
V Nitre dňa 31.01.2017

K002528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kocian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milochov 327, 017 06 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/60/2016 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/60/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1657 ako správca úpadcu Ján Kocian,
nar.: 09.06.1983, bytom Milochov 327, 017 06 Považská Bystrica (ďalej len ako „Úpadca“), týmto oznamujem, že
do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08.00 do 12.00 hod. od 13.00 do 15.00 hod.
Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.č.: +421903759019 alebo na e-mail: ondrejovicova@ondrejovicova.sk
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca úpadcu

K002529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kocian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milochov 327, 017 06 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/60/2016 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/60/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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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Výzva na prihlásenie pohľadávky
Invitation to lodge a claim.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: Ján Kocian, nar.:
09.06.1983, bytom Milochov 327, 017 06 Považská Bystrica (ďalej len ako „úpadca“), Vám oznamujem, že na
majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp.zn. 40K/60/2016 zo dňa 23.01.2017 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 19/2017 zo dňa 27.01.2017 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená JUDr.
Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of a
bankrupt – Ján Kocian, date of birth: 09.06.1983, address Milochov 327, 017 06 Považská Bystrica, is our
responsibility to inform you that the district Court in Trenčín No. 40K/60/2016 dated 23th of January 2017
published in the Commercial bulletin No. 19/2017 on 27th of January 2017 information that the bankruptcy
on assets of bankrupt was declared and simultaneously JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, was appointed as the trustee in the bankruptcy.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000, a
ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov úpadcu.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000, and whose place or seat is not obvious from bussiness documentation of the debtor.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinný
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 40K/60/2016 a v jednom rovnopise správcovi
na adresu JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika.
Každá prihláška sa musí podať jednotlivo.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy and Restructuralization act (hereinafter only „the
BRA“)the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with
declaration of the bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Trenčín (District court Trenčín),
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak republic, to the No. 40K/60/2016 and in one original to the bancruptcy
trustee to the address JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom ,
Slovak republic. Each claim must be lodged separetely.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. (§ 28 ods. 1 ZKR)
The claim, which is not the claim against bankruptcy estate shall be applied by an application (§ 28 sec.
1BRA)
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 bude oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and exercise other rights related to the registered claim.
The right to proportional satisfaction of the creditor is herewith not affected, creditor can be satisfied only
from the proceeds put into the schedule from the general estate, whose intention will publishe in the
Commercial bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into
list of the claims publishes the trustee in the Commercial bulletin with stating the creditor and the
registered sum. (§ 28 sec. 3 BRA)
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia, inak zanikne. (§ 28 ods. 4 ZKR)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. ( § 28 ods. 8 ZKR)
If it is a secured claim, also the security right must be duly and on time applied in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will
lapse. (§28 sec. 4 BRA)
If such creditor does not apply his secured claim in the basic registration period, his security right is in the
bankruptcy disregarded, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property. (§ 28 sec. 8 BRA)
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain condictions lodge their claims in the same way.
They also state in the registration form the condiction on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to lodged in currency names as EUR. Documents proving
the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako aj
to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its
elevation, as well as this, if in connection with of his claim requistion right of priority, cover of just in re or
reserve the possessive law, and on what property is his guarantee refer.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
In case a non financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
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, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements: Otherwise it
will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the claim, f)
signature. (§ 29 sec. 1 BRA)
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed, dated or an
expert opinion (in case of non financial claim) will not be regard. Not attached to the lodgement of claim will
not be considered as claim in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to
amend or the correct the incorrect of incoplete lodgement of claim.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca bez zbytočného dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
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. (§ 30 ods. 1 ZKR)
The trustee submits without any delay after the expiration of the basic application period to the court
together with his statement the list of filings, by which he considers that they shall not be taken into
consideration as applications, whereby the court determines by a resolution without any delay, if these
filings shall be taken into consideration as applications. The resolution of the court will be delivered to the
trustee, who will notify the relevant persons. (§ 30 sec. 1 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť
si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. (§ 29
ods. 8 ZKR)
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic,
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic,
is obliged to determine a representative with residence or seat in the Slovak Republic for service and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial bulletin. (§ 29 sec. 2 BRA)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške. (§ 30 ods. 2 ZKR)
The fillings, by which the claim was applied and which is applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration. (§ 30 sec.
2 BRA)
V Novom Meste nad Váhom, dňa 30.01.2017
In Nové Mesto nad Váhom, on 30th January 2017
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K002530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Zahoran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 30, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/58/2016/S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/58/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA I. SCHÔDZE VERITEĽOV

Úpadca: Miroslav Zahoran, nar. 14.11.1967, Nohohradská 30, 990 01 Veľký Krtíš
Miesto konania: kancelária v sídle správcu Horná 2, Banská Bystrica, 97401
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Dátum a čas konania: 30.01.2017 začiatok o 10.00 hod.
Spis. zn. súdneho spisu:

4K/58/2016

Spis. zn. správcovského spisu: 4K/58/2016/S1500
Prítomné osoby:

podľa prílohy č. 1. – prezenčná listina

Schôdza veriteľov Úpadcu sa koná v zmysle ust. § 35 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“),
pričom zvolaná bola oznámením uverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 243/2016 zo dňa 20.12.2016.

Program :
1. Prezentácia
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu (v zmysle § 36 ZKR ods.1)
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Záver.

AD 1. Prezentácia

Zasadnutie schôdze veriteľov (ďalej aj ako len „SV“) otvoril správca o 10.05 hod.. Správca prítomných privítal,
oboznámil ich s programom zasadnutia SV a skonštatoval, že SV je vzhľadom na počet hlasov prítomných veriteľov
uznášaniaschopná podľa ust. § 35 ods. 3 ZKR, nakoľko na SV je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený hlasovať.
Ďalej správca poučil prítomných veriteľov o ich právach a povinnostiach ohľadom účasti na prvej SV, o hlasovaní o
jednotlivých otázkach podľa § 35, 36 a 37 ZKR a oboznámil prítomných s programom SV.

Žiaden z veriteľov nevzniesol námietky ani pripomienky k tomuto bodu.

AD 2. Správa správcu o činnosti správcu a stave konkurzného konania

Následne Správca pristúpil k predneseniu stručnej správy o jeho činnosti ako i o stave konkurzu v nasledovných
bodoch:

Súpis majetku Úpadcu bol vyhotovený a uverejnený:
Všeobecná podstata v Obchodnom vestníku SR č. OV 243/2016 zo dňa 20.12.2016.
Majetok Úpadcu pozostáva vo všeobecnej podstate k dnešnému dňu z nasledovných súpisových položiek:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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663,88 €
1 700,00 €

Stav bankového účtu k 30.01.2017 bol 2 393,85 €.

Do riadneho uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok v predmetnom konkurznom konaní si uplatnili
svoje nároky prostredníctvom prihlášok celkom 3 veritelia, pričom celková suma všetkých prihlásených pohľadávok
predstavovala 439 644,70 €. Po uplynutí základnej lehoty boli správcovi neboli doručené žiadne prihlášky. Správca
nepoprel žiadnu pohľadávku a konečný zoznam predložil súdu v zákonom stanovenej lehote a od predloženia
zoznamu súdu majú možnosť sa s jeho znením oboznámiť aj jednotliví konkurzní veritelia nahliadnutím do
správcovského spisu, pričom výška všetkých zistených a uznaných prihlášok predstavuje sumu 439 644,70 €
V rámci predmetného konkurzného konania správca eviduje v súčasnosti pohľadávky proti podstate len ohľadne
poštovného. Ďalší priebeh konkurzného konania sa bude odvíjať v závislosti od výsledkov konania I. schôdze
veriteľov.

Žiaden z veriteľov nevzniesol námietky ani pripomienky k tomuto bodu.

AD 3. Rozhodovanie podľa ust. § 36 ZKR

Správca v súlade s ustanovením § 36 ZKR oboznámil prítomných veriteľov o práve veriteľov navrhnúť do funkcie
nového správcu. O návrhoch sa hlasuje postupne od návrhu veriteľa s najvyšším počtom hlasov, až kým návrh na
nového správcu nie je schválený.

Správca vyzval veriteľov aby predložili návrhy na nového správcu, no žiadny z prítomných veriteľov nepredložil
návrh na výmenu správcu postupom podľa § 36 ods. 2 ZKR.

Žiaden z veriteľov nevzniesol námietky ani pripomienky k tomuto bodu.

AD 4. Voľba zástupcu veriteľov

Správca oboznámil veriteľov o spôsobe voľby Zástupcu veriteľov (ďalej aj ako VV) podľa § 37 a § 107 ods. 2 ZKR.
V súlade s uvedeným zákonným poučením, správca pristúpil k voľbe zástupcu veriteľov tzn. vyzval veriteľov, aby z
prítomných veriteľov hlasovali za zástupcu veriteľov.

1. Navrhnutý veriteľ:
GENARO INVESTMENTS LIMITED, HE138109, Arch. Makariou III Ave 229 Limassol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po predložení návrhu pristúpila SV k hlasovaniu o návrhu:
Hlasovanie:
Za:

prítomných hlasov

100 % prítomných

Proti:

prítomných hlasov

0%

prítomných

Zdržalo sa:

prítomných hlasov

0%

prítomných

Žiaden z veriteľov nevzniesol námietky proti hlasovaniu.

Správca konštatuje, že GENARO INVESTMENTS LIMITED, HE138109, Arch. Makariou III Ave 229 Limassol ako
navrhnutý veriteľ dosiahol dostatočný počet hlasov na platné zvolenie zástupcu veriteľov a bol zvolený za zástupcu
veriteľov.

Správca ďalej konštatoval, že neboli uplatnené námietky voči tomuto bodu programu schôdze.

AD 5. Záver

Správca dal priestor veriteľom na prípadné pripomienky k priebehu schôdze a vyzval veriteľov na podanie
prípadných námietok uplatnených proti prijatým uzneseniam s dôvodu ich rozporu so zákonom.

Prítomní veritelia nepodali žiadne námietky.

V rámci tohto bodu programu bol prerokovaný návrh správcu uskutočniť prvú poradu so zástupcom veriteľov a
oddeleným veriteľom bezprostredne po ukončení prvej SV. Zástupca veriteľov s uvedeným návrhom prejavil súhlas.
Vzhľadom na vyčerpanie programu prvej schôdze veriteľov, Správca poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
prvej schôdze veriteľov ukončil.

Zápisnica skončená a podpísaná o 10:15 hod.

V Banskej Bystrici, dňa 30.01.2017

...............................................
JUDr. Daniel Janšo
Správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v.r.

K002531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Zahoran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 30, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/58/2016/S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/58/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA
Príslušného orgánu

Úpadca: Miroslav Zahoran, nar. 14.11.1967, Nohohradská 30, 990 01 Veľký Krtíš
Miesto konania:

kancelária v sídle správcu Horná 2, Banská Bystrica, 97401

Dátum a čas konania:

30.01.2017 začiatok o 10:15 hod.

Spis. zn. súdneho spisu:

4K/58/2016

Spis. zn. správcovského spisu:

4K/58/2016/S1500

Prítomné osoby: Genaro Investments Limited, zast. JUDr. Martin Žilka
JUDr. Daniel Janšo správca

Program :
1. Otvorenie
2. Správa o stave konkurzu
3. Žiadosť o udelenie záväzného pokynu
4. Záver

Add1 Zasadnutie príslušného orgánu otvoril správca a oboznámil Zástupcu veriteľov s programom zasadnutia.

Add2 Správca informoval o stave zisťovania majetku úpadcu, o činnosti správcu ako i o stave konkurzu, pričom
zdôraznil, že okrem peňažnej hotovosti nie je vo všeobecnej podstate zapísaný žiadny iný majetok a správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zdôraznil, že okrem peňažnej hotovosti nie je vo všeobecnej podstate zapísaný žiadny iný majetok a správca
predpokladá, že nebude už do všeobecnej podstaty zapísaná žiadna ďalšia položka.

Add3 Správca požiadal Zástupcu veriteľov o udelenie záväzného pokynu, v znení : “ Správcovi sa ukladá
vypracovať rozvrh všeobecnej podstaty a všetky úkony smerujúce k ukončeniu konkurzného konania.“ Zástupca
veriteľov požiadal o nahliadnutie do správcovského spisu a po jeho realizácii požiadal správcu o poskytnutie lehoty
21 dní, aby mohol s klientom prekonzultovať ďalší postup vo veci.

Add4 Správca po krátkej diskusii zasadanie ukončil.

V Banskej Bystrici 10:40 hod 30.01. 2016

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

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

Zástupca veriteľov

Správca

K002532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Haliena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 938/21, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1958
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:
Veriteľ

Ulica

číslo

Obec

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

Filo Július

Kolónia Hviezda

5509/98

Martin - Priekopa

036 61

300 EUR

SKP, k.s., správca
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K002533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAE CONTROLS Prievidza, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 632 343
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/52/2015 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/52/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie na predaj časti podniku úpadcu
Na základe záväzného pokynu udeleného príslušným orgánom v konkurze správca úpadcu VAE CONTROLS
Prievidza, s. r. o. so sídlom: A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice, IČO: 31 632 343, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl.č. 32047/R (ďalej len „úpadca“) vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového
konania na predaj časti podniku úpadcu.
Predmetom predaja sú veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace úpadcovi a slúžiace úpadcovi na
prevádzkovanie jeho podniku, alebo ktoré vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť, a ktoré sú presne
uvedené v Podmienkach predaja (ďalej len „Podmienky predaja“) dostupných v kancelárií správcu. Jednotlivé
zložky majetku časti podniku úpadcu, ktoré sú predmetom predaja boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
231/2015 zo dňa 02.12.2015.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 20 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené
po tomto termíne sa nebude prihliadať.
2. Ponúkaná kúpna cena je minimálne 50.000 €
3. Záujemcovia sú povinní zložiť v prospech účtu úpadcu IBAN: SK38 1100 0000 0026 2105 0982, vedený v Tatra
Banke, a. s., zábezpeku vo výške najmenej 10.000 €. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr
posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
4. Podrobnosti o podmienkach verejného ponukového konania sú obsiahnuté v Podmienkach predaja, ktoré si
záujemcovia môžu vyzdvihnúť v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 09:00 – 12:00 a od 13:00
– 16:00 hod. na adrese kancelárie správcu Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, resp. požiadať o ich zaslanie
elektronicky.
Bližšie informácie o predaji časti podniku si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na tel. čísle: +421 910 960 479,
alebo e-mailovým podaním na adrese skodova@restrukturalizacia.net.
5. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na formulári podľa vzoru uvedeného v Podmienkach predaja
spolu s prílohami, ktoré sú uvedené v Podmienkach predaja na adresu kancelárie správcu JUDr. Ing. Veronika
Škodová PhD., Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, v zalepenej obálke opatrenej nápisom
„KONKURZ 38K/52/2015 – 3. KOLO VPK ČASŤ PODNIKU – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“.
6. Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk. Ihneď po otvorení
obálok v zmysle predchádzajúcej vety správca vykoná vyhodnotenie ponúk za prítomnosti predsedu veriteľského
výboru. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou, ktorá bude zároveň spĺňať
všetky podmienky ponukového konania.
7. Záväzné ponuky podané v rozpore s Podmienkami predaja budú vylúčené z verejného 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

60

Obchodný vestník 24/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.02.2017

8. Správca si vyhradzuje právo so súhlasom príslušného orgánu všetky predložené ponuky spôsobom uvedeným
v Podmienkach predaja odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. Správca je oprávnený
uzatvoriť zmluvu o predaji časti podniku iba s predchádzajúcim písomným súhlasom zabezpečeného veriteľa.
JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD.
Správca úpadcu VAE CONTROLS Prievidza, s. r. o.

K002534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Futáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 579/105, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2K 24/2016 - S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K 24/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
JUDr. Mário Keleti, správca úpadcu Eriky Futákovej, nar. 11.08.1975, bytom SNP 579/105, 965 01 Žiar nad
Hronom, ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách v znení neskorších predpisov zverejňuje na základe záväzného pokynu veriteľa SYNDICATE, s.r.o., so
sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO: 36 869 155 zo dňa 13.01.2017 v zmysle § 17 zákona
o dobrovoľných dražbách nasledovné Oznámenie o dražbe:
A.
Označenie dražobníka: JUDr. Mário Keleti
Sídlo: ul. Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Zapísaný: v zozname správcov konkurznej podstaty MS SR pod č. S-1241
B.
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Janky Antalovej, so sídlom Bélu Bartóka 16, 979 01
Rimavská Sobota
Dátum konania dražby: 21. februára 2017
Čas konania dražby: 10,00 hod.
Dražba: 1. kolo
C.
Predmet a poradie dražby
Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Čadca, zapísané na LV 1510, pre obec a katastrálne územie Vysoká nad
Kysucou, ako parcely registra „C“ č. 4356 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1643 m2, parc. č. 4357 zastavané
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kysucou, ako parcely registra „C“ č. 4356 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1643 m2, parc. č. 4357 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 591 m2, parc. č. 4359/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 731 m2 a parc. č.
4359/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 668 m2 so stavbou budovy č. 673.
D.
Opis predmetu dražby
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v zastavanom území obce Vysoká nad Kysucou, miestna časť Vyšný Kelčov.
Predmetná lokalita má vybudované prístupové komunikácie a pripojenie na elektrickú energiu, vlastnú vodu
a napojenie na žumpu. Na parc. č. 4359/2 je postavená stavba budovy, ktorá má súpisné číslo 673, ktoré je
spoločné pre budovu ako celok. Jedná sa o halu, ktorú možno využívať ako technicko-prevádzkovú budovu –
stolársku dielňu, sklady a administratívu, prípadne na opravárenské účely. Objekt je postavený na základových
betónových pätkách a pásoch, v ktorých sú osadené nosné stĺpy a oceľové väzníky. Steny sú sendvičové z muriva
a tepelnej izolácie, ktorá je v strede muriva. Vonkajšie a vnútorné omietky sú hladké, strop nie je iba podhľad
strešnej konštrukcie, ktorá je sedlová s dreveným podhľadom. Elektrická inštalácia je svetelná motorická, svietidlá
sú uchytené na nosných lanách. Podlaha je betónová, okná sú s izolačným dvojsklom, plastové a drevené,
v prednej časti haly je sedlový presklený štít, v zadnej je murivo štítové. Strecha je pokrytá asfaltovým šindľom
s bleskozvodom na objekte. Objekt haly už dlhšiu domu nie je vykurovaný, vonkajšie omietky sú narušené. Vráta sú
plechové, zateplené. Elektrický rozvádzač je s ističmi. Dvere sú drevené, kovové. Predmetný objekt je opletený, plot
je vyhotovený z betónového a lomové kameňa. Na pozemku, pri budove je umiestnená studňa, kopaná
z betónových skruží priemeru 1 m a hĺbky 8 m, s elektrickým čerpadlom. Okolie budovy je spevnené betónovými
plochami z monolitického betónu a taktiež betónovou zámkovou dlažbou.
E.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. 035301004SU v prospech OTP Banka Slovensko, a.s.
Bratislava, pobočka Trenčín, IČO. 31 318 916, podľa zmluvy č. V 2174/04 zo dňa 03.11.2004.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 04/11, poverenie vydal
Okresný súd Čadca č. 5502˟028065 zo dňa 27.01.2011, vydal súdny exekútor Mgr. Róbert Segľa, v prospech
naudium, s.r.o., Velehradská 33, Bratislava – 375/2011.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 199/11, poverenie vydal
Okresný súd Čadca č. 5502˟031694 zo dňa 27.06.2011, vydal súdny exekútor Mgr. Róbert Segľa, v prospech
naudium, s.r.o., Velehradská 33, Bratislava – 376/2011.
F.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Všeobecná hodnota predmetu dražby, je podľa znaleckého posudku číslo 119/2016 znalca Ing. Jaroslava Hecka,
88.800,- Eur.
G.
Najnižšie podanie
88.800,- Eur s možnosťou zníženia v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. Minimálne prihodenia: 200,- Eur.
H.
Dražobná zábezpeka: 20 % najnižšieho podania t. j. 17.760,- Eur.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka číslo SK07 0900
0000 0051 2305 6138 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., s variabilným symbolom 1241. Lehota na zloženie
dražobnej zábezpeky je najneskôr jeden deň pred dňom konania dražby.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške
dražobnej zábezpeky alebo originál dokladu o vklade finančných prostriedkov na účet správcu. Účastník bude
pripustený k dražbe, ak bude najneskôr jeden deň pred dňom konania dražby, bude dražobná zábezpeka pripísaná
na účet správcu.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet
účastníka dražby.
I.
Spôsobom úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
dražobníka číslo SK07 0900 0000 0051 2305 6138 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., s variabilným symbolom
1241 a to do 15. dní odo dňa konania dražby.
J.
Ohliadka predmetu dražby
Záujemcovia o hliadku sa ohlásia a termín ohliadky si dohodnú na telefónnom čísle 047 542 41 51, pondelok až
piatok, od 8.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 16.00 hod., prípadne e-mailom na adresu
mario.keleti@pmxmail.sk.
K.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
k predmetu dražby udelením príklepu.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, odovzdá správca 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 a k predmetu dražby.
L.
Notár osvedčujúci priebeh dražby: JUDr. Janka Antalová, notársky úrad so sídlom Bélu Bartóka 16, 979 01
Rimavská Sobota.
V Hnúšti, dňa 31.01.2017
JUDr. Mário Keleti, správca

K002535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valašíková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 6K/15/2016 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/15/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie
Typ majetku

Podstata

Súpisová
hodnota

Názov

Výťažok zo
speňaženia

Stav

Majetok
tretej

Zabezpečenie
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Typ majetku
Iná
majetková
hodnota

Podstata

Všeobecná
podstata

Konkurzy a reštrukturalizácie
Názov

hodnota
[EUR]

speňaženia
[EUR]

Deň vydania: 03.02.2017
Stav

tretej
osoby

zrážky zo mzdy úpadkyne za mesiac
november 2016 v rozsahu v akom môžu
171.64
byť postihnuté exekúciou podľa § 72,ods.2
zákona č. 7/2007

Zabezpečenie

Nie

K002536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valašíková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dadanova 3385/3 3385/3, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 6K/15/2016 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/15/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie
Typ majetku
Iná
majetková
hodnota

Podstata

Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej
osoby

zrážky zo mzdy úpadkyne za mesiac
december 2016 v rozsahu v akom môžu
109.24
byť postihnuté exekúciou podľa § 72,ods.2
zákona č. 7/2007

Zabezpečenie

Nie

K002537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COMPEL AS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 10120, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 907
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/18/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/18/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu COMPEL AS, s.r.o., sídlo: ČSA 10120, 036 01 Martin, IČO: 31 605
907 v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
23.03.2017 o 10.00 hod. v kancelárii správcu na ul. Uhoľná 9, 010 01 Žilina s nasledovným programom:

1.

Otvorenie schôdze, prezentácia a zistenie uznášaniaschopnosti

2.

Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

3.

Voľba veriteľského výboru

4.

Rokovanie a rozhodovanie o výmene správcu v súlade s § 36 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.

5.

Záver

Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia – právnické osoby originál
aktuálneho výpisu z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s platným dokladom totožnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca dáva veriteľom na vedomie, že každý z veriteľov prihlásenej pohľadávky je oprávnený poprieť prihlásenú
pohľadávku spôsobom a v lehote ustanovenej § 32 zákona č. 7/2005 Z. z..
V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. je popretie pohľadávky veriteľom účinné, ak na bankový účet
správcu bola pripísaná kaucia 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.
Bankový účet, na ktorý možno zložiť kauciu, je vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., pobočka Žilina, IBAN:
SK6509000000005123961365.

V Žiline dňa 31.01.2017

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K002538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Futáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 579/105, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2K 24/2016 - S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K 24/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Mário Keleti, správca úpadcu Eriky Futákovej, nar. 11.08.1975, bytom SNP 579/105, 965 01 Žiar nad
Hronom, zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 24.02.2017 o 08.00 hod., v kancelárii správcu Hlavná 36, 981 01
Hnúšťa. Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Voľba zástupcu veriteľov, 3. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z OR. Zástupcovia predložia originál,
resp. overenú fotokópiu plnej moci alebo poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Hnúšti, dňa 31.01.2017
JUDr. Mário Keleti, správca

K002539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talise, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Talise, a.s. (predtým VITAL, a.s.), Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36
381 250 v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok zapísal dňa 31.01.2017 pod č. 46 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa DÔVERA
zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436 v prihlásenej sume pohľadávky
4.902,74 EUR.
V Žiline dňa 31.01.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K002540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petkopet s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 12, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 739 359
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2013 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Petkopet s.r.o., so sídlom Rastislavova 12, 949 01 Nitra, IČO: 36 739 359,
zvoláva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov, tretiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 21.02.2017 o 11:00 hod. /prezentácia od 10:30 hod. do
11:00 hod./ v zasadacej miestnosti LexCreditor k.s. na adrese Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie schôdze
Odvolanie členov veriteľského výboru
Voľba členov veriteľského výboru
Záver

Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
LexCreditor k.s. - správca úpadcu

K002541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Šimovčiak "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ploštín 233, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1982
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2013 S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

KP recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Marián Šimovčiak „v konkurze“, nar. 06.09.1982, bytom
Ploštín 233, 031 01 Liptovský Mikuláš zvoláva schôdzu veriteľov na deň 23.02.2017 o 13:00 hod., ktorá sa bude
konať v sídle kancelárie správcu na adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina s nasledovným programom:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver.
Pri zisťovaní prezencie veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis zo zákonom určeného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľa, a doklad
totožnosti.
V Žiline, dňa 31.01.2017
KP recovery, k.s., správca

K002542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Rajman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 10, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/2/2016 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/2/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení Zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstaty a o zámere zostaviť návrh konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
JUDr. Alena Balážová správca úpadcu: Martin Rajman, nar.: 3.10.1976, trv. bytom: Trnavská 10, 010 01 Žilina,
oznamuje, že v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom v Žiline pod sp. zn. 6K/2/2016, v súlade
s ustanovením § 96 ods. 2 z.č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií zostavil Zoznam pohľadávok proti
všeobecnej podstate, ktoré boli, alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty
a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Podľa ust. § 96 ods. 3 a 4 z.č. 7/2005 Z.z. zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený v 30-dňovej lehote od zverejnenia oznamu o zostavení do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas, 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.
JUDr. Alena Balážová - správkyňa

K002543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prowintech s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Bottu 2098/28, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 646 571
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K 67/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
4K 67/2016
Iné zverejnenie

Doplnenie Oznamenia o zvolaní schôdze veriteľov úpadcu uverneného b Obchodnom vestníku číslo 9/2017 zo dňa
13.01.2017.
Z technických dôvodov správca oznamuje, že pôvodný termín konania prvej schôdzi veriteľov úpadcu Prowintech
s.r.o. "v likvidácii" sa odkladá na 24,02.2017 o 10,00 hod.. v kancelárii správcu Nám. SNP 81/20 (II. poschodie),
960 01 Zvolen.
Program ostáva nezmenený.
Ďakujem za pochopenie.

K002544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prowintech s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Bottu 2098/28, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 646 571
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K 67/2016 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 67/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie SNP 269/13, 962 31 Zvolen, zapísaný v zozname správcov vedeným MS
SR pod č. S1250, správca úpadcu Prowintech, s.r.o. " v likvidácii“, so sídlom J. Bottu 2096/28, 960 01
Zvolen, IČO: 36 646 571, 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 IBAN SK86 1111 0000 0010 9937 6001, vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancova 1/A, Bratislava I ; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

K002545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prowintech s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Bottu 2098/28, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 646 571
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K 67/2016 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 67/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
(§ 28 ods. 3 ZKR):
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie SNP 269/13, 962 31 Zvolen, zapísaný v zozname správcov vedeným MS
SR pod č. S1250, správca úpadcu Prowintech, s.r.o. " v likvidácii“, so sídlom J. Bottu 2096/28, 960 01
Zvolen, IČO: 36 646 571 týmto v súlade s ust. § 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 všetkým účastníkom konania, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 16.01.2017 správcom do zoznamu
pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ

IČO

Ulica

Číslo Obec

tremco illbruck s.r.o., Slezská 2526/113, Vinohrady,
Ladomerská
13000 Praha 3, ČR, Tremco Illbruck s.r.o. - 43 890 067 Priemyslená 6/815
vieska
organizačná zložka

PSČ Štát

Prihlásená suma –
Celková suma

965 Slovenská
01
republika

1.408,90 EUR

K002546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marianna Liptajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 47/1, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/59/2016S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/59/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Marianna Liptajová nar. 11.12.1978 bytom Školská 47/1, 972 47 Oslany v
zmysle ust. § 85 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s ust. § 8
ods.4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Stred 60/55 Považská Bystrica v pracovných dňoch Pondelok - Piatok od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do
15,00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú elektronickou poštou na
adrese: sukenik@aksukenik.sk alebo telefonicky na č.tel.: 042/4321663 resp. č. MT 0915 871 028.
JUDr. Ján Súkeník-správca

K002547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Slobodník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 30/1006, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1984
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/40/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/40/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 7. 8. 2015, sp. zn. 32K/40/2015 - 96, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Ľuboš Slobodník, nar. 31. 5. 1984, bytom Kukučínova 1006/30, 941 11 Palárikovo. Súd zároveň ustanovil
správcu B.F.B. správcovská, v.o.s., sídlo kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra. Uznesenie bolo zverejnené dňa 13. 8.
2015 v Obchodnom vestníku č. 155/2015 s účinkami od dňa 14. 8. 2015.
Dňa 30. 12. 2016 bol v Obchodnom vestníku č. 250/2016 pod č. K029532 zverejnený oznam správcu o zostavení
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do tejto
podstaty. Zároveň bol oznámený zámer správcu zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty. V zákonnej
lehote nik nenamietal poradie pohľadávky proti podstate.
a) majetok:
Dňa 15. 10. 2015 bol v Obchodnom vestníku č. 198/2015 zverejnený súpis majetku všeobecnej podstaty (č.
zverejnenia K022424) v podobe:
č.
súp.
iná majetková hodnota
zložky

súpisová
hodnota

1

peňažná pohľadávka vo výške 422,18 €, dlžník: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, Nitra, právny dôvod: nespotrebovaná
422,18 €
časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 422,18 €

2

peňažná pohľadávka vo výške 1 659,70 €, dlžník: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, Nitra, právny dôvod: predavok na
1 659,70 €
úhradu nákladov konkurzu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby

3

peňažná pohľadávka vo výške 688,30 €, dlžník: Peter Burda, nar. 2. 5. 1989, Hviezdoslavova 1023/42, Komjatice,
právny dôvod: peňažné plnenie podľa Trestného rozkazu Okresného súdu Nové Zámky zo dňa 5. 12. 2011, č. k. 688,30 €
3T/207/2011

4

nákladný prives AGADOS HANDY 3600, šedý, EČV: NZ 754YK, VIN: TKXHA31758ANS9416, rok výroby 2009

120,00 €

Postupne bol súpis majetku všeobecnej podstaty dopĺňaný o ďalšie zložky majetku:
·

·

·

·

·

dňa 11. 12. 2015 o zložku č. 5, zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 09/2015 v súpisovej hodnote 40,40 € a o zložku č. 6, zrážky z
príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
10/2015 v súpisovej hodnote 40,40 €, čo bolo zverejnené dňa 16. 12. 2015 v Obchodnom vestníku č.
241/2015,
dňa 5. 2. 2016 o zložku č. 7, zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 11/2015 v súpisovej hodnote 40,40 € a o zložku č. 8, zrážky z
príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
12/2015 v súpisovej hodnote 40,40 €, čo bolo zverejnené dňa 10. 2. 2016 v Obchodnom vestníku č.
27/2016,
dňa 11. 5. 2016 o zložku č. 9, zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 01/2016 v súpisovej hodnote 47,84 €, o zložku č. 10, zrážky z
príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
02/2016 v súpisovej hodnote 28,62 € a o zložku č. 11, zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu
byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 03/2016 v súpisovej hodnote 54,43 €, čo
bolo zverejnené až dňa 12. 1. 2017 v Obchodnom vestníku č. 8/2017,
dňa 3. 10. 2016 o zložku č. 12, zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 04/2016 v súpisovej hodnote 4,42 €, o zložku č. 13, zrážky z
príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
06/2016 v súpisovej hodnote 21,41 €, o zložku č. 14, zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 07/2016 v súpisovej hodnote 21,41 € a
o zložku č. 15, zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou, za obdobie 08/2016 v súpisovej hodnote 21,41 €, čo bolo zverejnené dňa 6. 10. 2016
v Obchodnom vestníku č. 192/2016,
dňa 3. 1. 2017 o zložku č.16, zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 09/2016 v súpisovej hodnote 21,90 €, o zložku č. 17, zrážky z
príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
10/2016 v súpisovej hodnote 20,47 € a o zložku č. 18, zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 11/2016 v súpisovej hodnote 21,41 €, čo bolo
zverejnené dňa 9. 1. 2017 v Obchodnom vestníku č. 5/2017 a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dňa 31. 1. 2017 o zložku č.19, zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 12/2016 v súpisovej hodnote 21,41 €, čo bude zverejnené
v Obchodnom vestníku dňa 3. 2. 2017.

b) speňaženie majetku a vylúčenie súpisových zložiek majetku:
Zástupca veriteľov, Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420, so sídlom: Štefánikova 27, 811
05 Bratislava, správcovi dňa 7. 1. 2015 udelil záväzný pokyn na speňaženie majetku úpadcu, nákladného prívesu
AGADOS HANDY 3600, EČV NZ 754YK, v súpisovej hodnote 120,- € (zložky č. 4), formou ponukového konania
podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR za stanovených podmienok.
Zverejnením Oznámenia o vyhlásení I. kola ponukového konania zo dňa 10. 2. 2016 v Obchodnom vestníku č.
27/2016 bolo vyhlásené I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku. Príves bol speňažený po schválení
zástupcom veriteľov v prvom kole za sumu 140,- €.
Súpisová zložka majetku č. 3 bola aj po vyhlásení konkurzu vymáhaná prostredníctvom súdneho exekútora JUDr.
Ing. Jozefa Štoreka, Bezručova 16, Nové Zámky, EX 1172/2014. V exekučnom konaní bola získaná suma 77,99 €.
Zástupca veriteľov, Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., správcovi dňa 1. 8. 2016 udelil záväzný pokyn na
speňaženie majetku úpadcu, peňažnej pohľadávky dlžníka: Peter Burda, nar. 2. 5. 1989, Hviezdoslavova 1023/42,
Komjatice, v súpisovej hodnote 688,30 € (zložky č. 3), formou ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR
za stanovených podmienok. Pohľadávka bola speňažená po schválení zástupcom veriteľov v druhom kole za sumu
50,- €.
Zvyšné zložky majetku ( 1, 2, 5 až 19) boli pripísané na účet správcu vo výške ich súpisových hodnôt.
V konkurznom konaní neboli žiadne spory súvisiace alebo vyvolané konkurzom, vrátanie vyporiadania
bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
II. Rozvrhová časť
a) hodnota nerozvrhnutého výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty: 2 796,20 €,
b) celková suma pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku: 1 025,12 €,
c) výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 1 771,08 €.
Podľa ustanovenia § 96 ods. 7 ZKR náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ sám.
Na základe tejto skutočnosti je od sumy určenej na uspokojenie každého veriteľa odpočítaná suma vo výške 0,22 €
- poplatok za odoslané bezhotovostné SEPA - Euro prevody a SEPA inkasá (tuzemské, v rámci SEPA krajín, v
rámci VÚB, a.s.) cez vybrane služby Nonstop Banking, z účtu podľa Cenníka VÚB, a. s. – Podnikatelia a iné
právnické osoby, platného od 1. 8. 2016.
Konečné sumy výťažkov určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov v poradí E majú podobu:
č.
veriteľ
pohľ.
1

EOS KSI Slovensko, s.r.o.,
IČO: 35 724 803, Údernícka 5, Bratislava

pomer
%

4 307,80 €

4 307,80 €

7,90%

139,87 €

139,68 €

2 252,00 €

4,13%

73,12 €

72,90 €

17 405,80 €

31,91%

565,14 €

564,92 €

80,00 €

0,15%

2,60 €

2,38 €

27 585,59 €

50,57%

895,66 €

895,44 €

179,80 €

0,33%

5,84 €

5,62 €

2 581,62 €

4,73%

83,82 €

83,60 €

SR – Krajský súd v Bratislave,
IČO: 00 215 759,
2 252,00 €
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
3
PRIVATdebt s.r.o., IČO: 45 322 571, Železničná 4/A, Hlohovec
17 405,80 €
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21,
4
80,00 €
Bratislava
Slovenská
záručná
a rozvojová
banka,
a.s.,
IČO:
5
27 585,59 €
00 682 420,Štefánikova 27, Bratislava
Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, Mlynské nivy 1,
6
179,80 €
Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874, Panónska
7 – 16
2 581,62 €
cesta 2, Bratislava
2

výška uspokojenia
celková
po
suma
znížení

výška
výška
prihlásených zistených
pohľadávok pohľadávok

v
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Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 351 026, Grőslingova
0,00 €
77, Bratislava
KOOPERATIVA
poisťovňa,
a.s.,
VIG,
IČO:
00 585 441,
155,32 €
Štefanovičova 4, Bratislava
D.A.S. Rechtsschutz AG, IČO: 47 250 569,
157,31 €
Prievozská 4C, Bratislava

Deň vydania: 03.02.2017

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

155,32 €

0,28%

5,04 €

4,82 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

100 %

1 771,08 €

54 705,24 € 54 547,93 €

Na základe uvedených skutočností Vám v súlade s ustanoveniami § 101 ods. 1 ZKR predkladáme ako príslušnému
orgánu na schválenie konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu, Ľuboš
Slobodník, nar. 31. 5. 1984, bytom Kukučínova 1006/30, 941 11 Palárikovo, č. k. 32K/40/2015 S1220, a súčasne
Vám určujeme lehotu do 3. 3. 2017 na jeho schválenie.
Nitra 31. 1. 2017
Na schválenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420, so sídlom: Štefánikova 27, 811 05
Bratislava.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K002548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol KUBALA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drobného 5/1893, 841 01 Bratislava - Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/51/2016 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/51/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poradové číslo súpisovej zložky majetku: 4.
Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA – PRÍJEM ÚPADCU – MZDA 12/2016
Celková suma (aj mena): 104,61 Eur (v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 veta druhá ZKR
Dôvod zaradenia: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Deň zaradenia/deň zápisu: 30.01.2017/31.01.2017
Charakteristika: právny dôvod – pracovná zmluva so zamestnávateľom KP Stavspol s.r.o., IČO: 46 902 619
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK68 1100 0000 0029 3515 2156
BIC: TATRSKBX
Poznámka: zamestnávateľ bol dňa 11.01.2017 dobrovoľne vymazaný z obchodného registra na základe
rozhodnutia spoločníka o zrušení obchodnej spoločnosti podľa ustanovenia § 68 ods. 3 písm. b) Obchodného
zákonníka, a teda zanikol zlúčením s obchodnou spoločnosťou s obchodným menom DANO s.r.o., so sídlom:
Okružná 3239, Modra 900 01, IČO: 36 177 725, a to bez zverejnenia zmluvy o zlúčení v Zbierke listín.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 104,61 Eur
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K002549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Král
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 527 856
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/23/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/23/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania: Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, IČO: 30527856, týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:

1. Stavby
LV č. Katastrálne územie Postavená na parcele registra „C“ číslo Výmera v m2 Súpisné číslo Popis stavby Podiel Súpisová hodnota v Eur
640 Ružomberok

3110

340

1030

Rodinný dom 1/2

27600,-

2. Stavby
LV č. Katastrálne územie

Postavená na parcele registra „C“
Podiel
Výmera v m2 Súpisné číslo Popis stavby
Súpisová hodnota v Eur
číslo
v režime BSM

1691 Liptovská Teplá

60

792

119

Hostinec

2/3

133840,91

3. Pozemky
LV č. Katastrálne územie Parcele číslo Výmera v m2 Druh pozemku

Podiel
Register
v režime BSM

1691 Liptovská Teplá

59

430

Záhrady

2/3

parcely registra "C" 4750,07

1691 Liptovská Teplá

60

792

Zastavané plochy a nádvoria 2/3

parcely registra "C" 8748,96

Súpisová hodnota v EUR

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K002550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Král
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 527 856
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/23/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/23/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania: Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, IČO: 30527856, týmto opravuje súpis majetku všeobecnej podstaty zverejnení v OV č.
15/2017 zo dňa 23.01.2017 nasledovne (vykonané zmeny sú hrubo zvýraznené):

1. Pozemky
LV č.

Katastrálne
územie

Podiel

Parcele čísloVýmera v m2Druh pozemku

Súpisová
hodnota

Register

408 Bešeňová

184/509

1677

Orná pôda

1/2 v režime BSM

parcely
"E"

registra

408 Bešeňová

184/510

23

Orná pôda

1/2 v režime BSM

parcely
"E"

registra

408 Bešeňová

295/11

297

Trvalý trávnatý porast

1/2 v režime BSM

parcely
"E"

registra

408 Bešeňová

522/3

673

Ostatná plocha

1/2 v režime BSM

parcely
"E"

registra

470 Bešeňová

317

623

Trvalé trávnaté porasty

11/24
BSM

režime parcely
"E"

registra

961 Bešeňová

380/502

1324

Orná pôda

1/34 v režime BSM

parcely
"E"

registra

486 Bešeňová

380/503

33758

Orná pôda

1/34 v režime BSM

parcely
"E"

registra

1691 Liptovská Teplá

59

430

Záhrady

1/6

parcely
"C"

registra

1691 Liptovská Teplá

60

792

Zastavané
nádvoria

1/6

parcely
"C"

registra

plochy

a

v

146,65
2,01
4,97
58,85
4,87
6,81
173,66
1 187,52
2 187,24

3. Stavby
LV č. Katastrálne územie Postavená na parcele registra „C“ číslo Výmera v m2 Súpisné číslo Popis stavby Podiel Súpisová hodnota v Eur
1691 Liptovská Teplá

60

792

119

Hostinec

1/6

33 460,23

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu
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K002551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krtíšska 273/32, 991 22 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1977
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/77/2016/S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/77/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadkyne: ELENA KOVÁČOVÁ, nar. 06.05.1977,
bytom Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince, Slovenská republika, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR
oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že
kauciu vo výške 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, sú
povinní zložiť na číslo účtu v tvare IBAN: SK53 5600 0000 0024 9497 6001, vedený v Prima banka Slovensko, a.s.,
a to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K002552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok GALAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 741 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Karol Kovár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S310, so sídlom
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu Nábytok GALAN s.r.o., so sídlom: M.R.
Štefánika 6, 902 01 Pezinok, IČO: 36 741 442, č. k.: 4K/15/2016 S310, v súlade so záväzným pokynom príslušného
orgánu zo dňa 12.10.2016 vyhlásil v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií:
I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho oddelenú podstatu:
·
·

zásoby úpadcu, ktoré sú zapísané v súpise oddelenej podstaty pod súpisovými zložkami 1. - 7039.
peňažné pohľadávky, zapísané v súpise oddelenej podstaty pod súpisovými zložkami 1. - 8.

Súpis oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR OV 184/2016 dňa 26.09.2016 v časti Konkurzy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR OV 184/2016 dňa 26.09.2016 v časti Konkurzy
a reštrukturalizácie

Dňa 11.01.2017 uplynula lehota na podávanie záväzných ponúk na adresu kancelárie správcu v 1. kole verejného
ponukového konania vyššie uvedeného majetku ako celku. V stanovenej lehote do kancelárie správcu nebola
doručená žiadna ponuka. Správca týmto konštatuje, že 1. kolo verejného ponukového konania bolo
neúspešné.

JUDr. Karol Kovár, správca

K002553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Surovčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1980
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/79/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/79/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu Tomáš Surovčík, nar. 09.02.1980, bytom Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov, zvoláva schôdzu
veriteľov na deň 20.02.2017 o 13:00 hod., ktorá sa uskutoční v sídle kancelárie správcu na adrese: Hlavná 50, 080
01 Prešov.
Predmet rokovania:
1. Informovanie správcu o stave žiadostí správcu pre dotknuté orgány o udelenie záväzného pokynu pre
speňaženie majetku úpadcu.
2. Informovanie správcu o stave konkurzu, priebehu speňažovania, predpokladaný termín rozvrhu.
3. Informovanie správcu o úkonoch správcu smerujúcich k prenájmu majetku úpadcu podliehajúcemu konkurzu.
4. Rozhodovanie o výmene správcu pre závažné porušenie povinnosti správcu.
Prezentácia veriteľov sa začína o 12.45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.

K002554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016/S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
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
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.02.2017

V zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 ZKR správca zverejňuje v Obchodnom vestníku vylúčenie majetku úpadcu
z dôvodu preukázania úhrady pohľadávok dlžníkmi. Pohľadávky zverejnené v Obchodnom vestníku OV 179/2016
pod zn. K021394 pod por. č. 735,737,743,749,751,760,780 a 781 súpisu oddelenej podstaty vylučuje zo súpisu
nasledovne:

Por.č. Dlžník
735
737
743
749
751
760
780
781

Súpisová
hodnota

Právny dôvod vzniku

Flowers Diana, s.r.o., so sídlom Jánošíkova 12, 031 01 Liptovský Neuhradená faktúra č. 13747/14
Mikuláš, IČO: 36 404 209
18.11.2014, splatná dňa 26.11.2014

zo

dňa

KF Snina, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 2504/110, 069 01 Snina, IČO: Neuhradená faktúra č. 130434/16
46 800 891
11.2.2016, splatná dňa 15.2.2016
KVETY JANKA s.r.o., so sídlom Hliník nad Váhom 243, 014 01 Bytča, Neuhradená faktúra č. 130671/15
IČO: 47 083 352
5.3.2015, splatná dňa 8.3.2015
KVETY VERA services, s.r.o., so sídlom Jaseňová 22, 010 07 Žilina, Neuhradená faktúra č. 2014022
IČO: 46 167 102
8.10.2014, splatná dňa 15.10.2014
Hornáčková Lýdia Želinská - LYJA, s miestom podnikania Tichá Neuhradená faktúra č. 130352/16
9257/18, 053 31 Spišská Nová Ves, IČO: 34 576 681
8.2.2016, splatná dňa 16.2.2016
Plazza caffe, s.r.o., so sídlom Fraňa Kráľa 2034/15, 058 01 Poprad, Neuhradená faktúra č. 131257/15
IČO: 46 350 071
29.4.2015, splatná dňa 7.5.2015
Zelinková Monika - NajKvety, s miestom podnikania Panská dolina Neuhradená faktúra č. EU-5/11
952/27, IČO: 44 342 578
29.9.2011, splatná dňa 29.9.2011
Zelinková Monika - NajKvety, s miestom podnikania Panská dolina Neuhradená faktúra č. EU-5/11
952/27, IČO: 44 342 578
29.9.2011, splatná dňa 29.9.2011

zo dňa
zo dňa
zo

dňa

zo dňa
zo dňa
zo

dňa

zo

dňa

450,69 €
761,11 €
28,56 €
900,00 €
814,44 €
181,12 €
4 586,33 €
4 586,33 €

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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