Obchodný vestník 26/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2017

K002666
Spisová značka: 2K/21/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu R.J.R. Plus, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Jána Rašu 447, 900 86 Budmerice, IČO: 44 935 374, správcom ktorého je JUDr. Ing. Juraj Plechlo, so sídlom
kancelárie Ivánska cesta 15. 821 04 Bratislava, zn. správcu: S 1637, rozhodol uznesením zo dňa 14. 12. 2016, č. k.
2K/21/2014-325 o povolení vstupu do konkurzného konania nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, s pohľadávkami v celkovej sume 277,78
€. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 01. 2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 31.1.2017
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K002667
Spisová značka: 2K/21/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu R.J.R. Plus, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Jána Rašu 447, 900 86 Budmerice, IČO: 44 935 374, správcom ktorého je JUDr. Ing. Juraj Plechlo, so sídlom
kancelárie Ivánska cesta 15. 821 04 Bratislava, zn. správcu: S 1637, rozhodol uznesením zo dňa 14. 12. 2016, č. k.
2K/21/2014-328 o povolení vstupu do konkurzného konania nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a. s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, s pohľadávkami v celkovej sume 840,57 €.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 01. 2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 31.1.2017
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K002668
Spisová značka: 3K/83/2009

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu REMISCH logistika s.r.o., so sídlom Gogoľova 18, 852 02
Bratislava, IČO: 35 923 083, správcom ktorého je: JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie Stromová 13, 831 01
Bratislava, značka správcu S 405, uznesením č. k. 3K/83/2009-430 zo dňa 13. 12. 2016 zrušil po splnení
konečného rozvrhu výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 01.
2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 31.1.2017
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K002669
Spisová značka: 3K/39/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Moltton Slovakia, s.r.o., so sídlom
Leškova 3/A, 811 04 Bratislava, IČO: 46 124 373, správcom ktorého je Bankruptcy&Recovery Service, k.s., so sídlom
kancelárie: Nám. Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1169, rozhodol uznesením zo dňa 29. 11.
2016, č. k. 3K/39/2013-323 o povolení vstupu do konkurzného konania nového veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35 937 874, s pohľadávkami v celkovej
sume 1 489,69 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 12. 2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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sume 1 489,69 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 12. 2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 31.1.2017
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K002670
Spisová značka: 3K/59/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BrasTech, s.r.o., so sídlom
Smrečianska 29, 811 05 Bratislava, IČO: 44 762 259, správcom ktorého je JUDr. Marek Letkovský, so sídlom
kancelárie Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 1378, uznesením č. k. 3K/59/2011-249 zo dňa 21.
12. 2016 rozhodol o zastavení konkurzného konania voči dlžníkovi pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 14. 01. 2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 31.1.2017
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K002671
Spisová značka: 2K/23/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: B.F.R.C., s. r. o., so sídlom
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO 45 260 010, správcom ktorého je: Mgr. Michal Mihálik, so sídlom kancelárie:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu: S 1312, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok
majetku,
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: B.F.R.C., s. r. o., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO 45
260 010, zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd správcovi: Mgr. Michal Mihálik, so sídlom kancelárie: Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka
správcu: S 1312, odmenu z výťažku nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

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 31.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002672
Spisová značka: 2K/23/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: B.F.R.C., s. r. o., so sídlom
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO 45 260 010, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Michal Mihálik, so sídlom kancelárie: Zámocká 14, 811 01 Bratislava,
značka správcu: S 1312, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2
323,57 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Okresný súd Bratislava I dňa 31.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002673
Spisová značka: 2K/1/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Akki, s. r. o., Závodná 3, 821 06 Bratislava, IČO: 45
447 276 (ďalej len „Dlžník“), vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, o určení odmeny a náhrady
preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol

Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Mária Krumpolcová Šutková , sídlo kancelárie Dostojevského rad 5,
811 09 Bratislava značka správcu: S 1799, odmenu v celkovej výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v
celkovej výške 195,41 €, ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 2/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: Oberbank Leasing s. r. o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 35
955 015 vo výške 800,41 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 2/2016 prostredníctvom učtárne
tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, 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 má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, 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. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s
potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden
rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 1.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, 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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K002674
Spisová značka: 2K/26/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Veronika Lengyelová, nar.
29. 01. 1979, trv. byt. Riazanská 681/56, 831 03 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Mária Krumpolcová Šutková,
sídlo kancelária Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, značka správcu S 1799, na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, sídlo kancelária Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava,
značka správcu S 1799, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
663,88 € s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Okresný súd Bratislava I dňa 1.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002675
Spisová značka: 6R/4/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Sanford s.r.o., so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811
02 Bratislava, IČO: 47 450 835, zapísaného v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 96653/B,
o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: Sanford s.r.o., so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava,
IČO: 47 450 835
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: Sanford s.r.o., so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava,
IČO: 47 450 835.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Advisors k. s., so sídlom kancelárie Železničiarska 13, 811 04 Bratislava,
zn. správcu: S 1590.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
c)
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku prípadne ich zaťaženie vecným
bremenom,
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)
vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
g)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
h)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§10 ods. 1 ZKR),
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako 3 mesiacov,
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré plnenia voči tomu istému subjektu v
priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 16.500,- Eur, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov
dlžníka schválených správcom,
l)
akékoľvek
plnenie
dlžníka voči
tretej osobe
predstavujúce
i len čiastočné
uspokojenie
zmluvných
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alebo mimozmluvných asankcií,
m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka
4 voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky,
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obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré plnenia voči tomu istému subjektu v
priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 16.500,- Eur, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov
dlžníka schválených správcom,
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky,
o)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ust. § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku účinného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“).
2.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho
rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
5.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
(§ 122 ods. 2 ZKR).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr
doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.
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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má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002676
Spisová značka: 2K/59/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci dlžníka: Juraj Stern, rod. Stern, nar. 07.08.1957, bytom
Talichova 2110/2, 841 02 Bratislava, o návrhu na povolenie oddlženia,
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Juraj Stern, rod. Stern, nar. 07.08.1957, bytom Talichova 2110/2,
841 02 Bratislava.
Súd u s t a n o v u j e správcu: JUDr. Marek Glemba, so sídlom kancelárie Odborárske námestie 3,
vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 1666.
Súd u r č u j e, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia 1 roka od právoplatnosti tohto
rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
odmietnutie daru alebo dedičstva,
uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru
právne úkony, ktoré smerujú k vykonaniu úhrady, prípadne vzniku záväzku Úpadcu vo výške
presahujúcej 200 €.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi na konci skúšobného roka sumu 1 200 € na uspokojenie pohľadávok
veriteľov prihlásených do konkurzného konania; ak táto suma presiahne 70 % čistého príjmu dlžníka, je dlžník
povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný
rok.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej výzvy súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom
počas tohto roka či polroka.
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 31.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca

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

6

Obchodný vestník 26/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2017

K002677
Spisová značka: 2K/3/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lucia Gajarská, nar. 12.10.1980,
trvale bytom Devínske Jazero 5911/4, Bratislava- Devínska Nová Ves, 841 07 Bratislava, správcom ktorého JUDr.
Michal Mišík, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, značka správcu: S 1358, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Lucia Gajarská, nar. 12.10.1980, trvale bytom Devínske
Jazero 5911/4, Bratislava- Devínska Nová Ves, 841 07 Bratislava, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§
198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní
sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť
podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami
mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 1.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002678
Spisová značka: 2K/32/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VOLMAR SLOVAKIA, s.r.o.,
so sídlom 974 05 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 23, IČO: 36 546 500, správcom konkurznej podstaty ktorého je
JUDr. Ivan Kotleba, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 18, vo veci uloženia záväzného
pokynu, takto
rozhodol
U d e ľ u j e správcovi konkurznej podstaty súhlas na odpredaj majetku úpadcu zapísaného do všeobecnej podstaty
ako III. POHĽADÁVKY, por. č. 1. v súpisovej hodnote 110.220,28 Eur, dlžník: Jaroslav Jánský, V Pátém 489, 190 00
Praha 9 - Klánovice, právny dôvod vzniku pohľadávky: náhrada škody a por. č. 2. v súpisovej hodnote 209,78 Eur,
dlžník: ŠTÚDIO R, s.r.o., Horná 34, 974 01 Banská Bystrica, faktúra č. 21002709 zo dňa 09. 07. 2011 vo forme
ponukového konania a to za podmienok určených správcom v ozname o ponukovom konaní, ktorý správca uverejní v
Obchodnom vestníku. Správca je oprávnený odpredať vyššie uvedené pohľadávky úpadcu v prvom kole za 100%
súpisovej hodnoty, v prípadnom druhom kole za nie menej ako 75% súpisovej hodnoty, v prípadnom treťom kole za
nie menej ako 50% súpisovej hodnoty a v prípadnom štvrtom kole za najvyššiu ponuku. Lehota na predkladanie
ponúk na kúpu vyššie uvedeného majetku úpadcu, ktorý tvorí konkurznú podstatu, určená správcom, nesmie byť
kratšia ako 10 pracovných dní. O výsledku ponukového kola je správca povinný súd bezodkladne informovať.
Správca je oprávnený odmietnuť ponuku zjavne neprimeranú
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 31.1.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K002679
Spisová značka: 1K/49/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Róbert Rezník nar.
14.03.1971, trvale bytom Pod Turíčkou 3906/14, 974 01 Banská Bystrica, správcom konkurznej podstaty ktorého je
Vydáva
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Slovenskej
republiky podľa
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200/2011
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z. o Obchodnom
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JUDr. Alexander
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974č.01
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Róbert Rezník nar.
14.03.1971, trvale bytom Pod Turíčkou 3906/14, 974 01 Banská Bystrica, správcom konkurznej podstaty ktorého je
JUDr. Alexander Kasatkin, so sídlom kancelárie Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1615,
o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok Róbert Rezník nar. 14.03.1971, trvale bytom Pod Turíčkou 3906/14, 974 01 Banská
Bystrica po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená. Odvolanie možno podať
v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v 2
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení
neskorších predpisov) 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 Banská Bystrica dňa 30.1.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K002680
Spisová značka: 2K/21/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu - Lucia Fleková, nar. 07. 12.
1983, bytom Športová 443/10, 962 33 Budča, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Marta Todeková, so
sídlom kancelárie
960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28, o návrhu správcu na schválenie konečného
rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku.
Správca u s p o k o j í

veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok takto:

Česká sporiteľňa, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha sumou 2 636,77 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 31.1.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K002681
Spisová značka: 2K/73/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AXER s.r.o. "v likvidácii",
so sídlom 990 01 Veľký Krtíš, Banícka 703/10, IČO: 45 405 620, správcom konkurznej podstaty ktorého je Prvá
arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Prof. Sáru 5, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a Prvej arbitrážnej k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Prof. Sáru 5 paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 2 323,57 eura a 20% DPH, t.j. 464,71 eura,
Vydáva
spolu 2 788,28
euraMinisterstvo 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 p r i z n á v a Prvej arbitrážnej k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Prof. Sáru 5 paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 2 323,57 eura a 20% DPH, t.j. 464,71 eura,
spolu 2 788,28 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 31.1.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K002682
Spisová značka: 4K/2/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Total Steel Partner, s.r.o., so sídlom Tajovského 7, 962 12
Detva, IČO: 44 395 221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.
19725/S, zast. JUDr. Danielom Grigeľom, advokát, so sídlom kancelárie Radlinského 2, 811 07 Bratislava, o návrhu
dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Total Steel Partner, s.r.o., so sídlom Tajovského 7, 962 12 Detva, IČO:
44 395 221.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 31.1.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K002683
Spisová značka: 4K/3/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Miroslav Kopča, nar. 27. 09. 1970, bytom M. R. Štefánika
456/44, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Miroslav Kopča, nar. 27. 09. 1970, bytom M. R. Štefánika
456/44, 965 01 Žiar nad Hronom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 31.1.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K002684
Spisová značka: 4K/42/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TONER EXPRES, s.r.o., so
sídlom Podjavorinskej 246, 984 01 Lučenec, IČO: 36 806 480, správcom ktorého je JUDr. Ivan Dlhopolec, so sídlom
kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, značka správcu S1475, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý,
takto
rozhodol
Súd uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu TONER EXPRES, s.r.o., so sídlom Podjavorinskej 246, 984 01
Lučenec, IČO: 36 806 480 za m a l ý.
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 uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu TONER EXPRES, s.r.o., so sídlom Podjavorinskej 246, 984 01
Lučenec, IČO: 36 806 480 za m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 31.1.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K002685
Spisová značka: 4K/44/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PRODING Banská Bystrica,
spol. s r.o., so sídlom Janka Kráľa 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 225 388, správcom konkurznej podstaty
ktorého je JUDr. František Vavráč, so sídlom kancelárie Horná 51, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1373, o
návrhu schôdze veriteľov na výmenu správcu, takto
rozhodol
I.
Súd o d v o l á v a JUDr. Františka Vavráča, so sídlom kancelárie Horná 51, 974 01 Banská Bystrica,
značka správcu S1373 z funkcie správcu konkurznej podstaty.
II.
Do funkcie správcu konkurznej podstaty u s t a n o v u j e spoločnosť Prvá arbitrážna, k.s., so sídlom
kancelárie Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364, značka správcu S1429.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 31.1.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K002686
Spisová značka: 30K/1/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: BIOGAS - TECHNOLOGY, s.r.o., „v likvidácii“, so sídlom
Levočská 66, 053 01 Harichovce, IČO: 36 196 339, zast. likvidátorom Ing. Radek Ševčík, bytom Smižany, Pavla
Suržina 69/4 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: BIOGAS - TECHNOLOGY, s.r.o., „v likvidácii“, so sídlom
Levočská 66, 053 01 Harichovce, IČO: 36 196 339.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
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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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
začať07.02.2017
ani
Obchodný
vestník
26/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 31.1.2017
JUDr. Pavel Varga,
K002687
Spisová značka: 31K/44/2012

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Renáta Hutmanová, narodená: 02.04.1968,
trvale bytom: Žriedlová č. 24, 040 01 Košice, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. so sídlom kancelárie:
Radlinského č. 20, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1169 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume
1.659,70 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1.659,70 EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka č. D11 - 89/2012 správcovi podstaty, BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s. so sídlom kancelárie: Radlinského č. 20, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1169
na účet č. SK43 1100 0000 0026 2973 5302, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 1.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K002688
Spisová značka: 32K/27/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o.,
so sídlom Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8,
040 01 Košice, zn. správcu: S 1731, odmenu vo výške 796,66 EUR s DPH.
II.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8,
040 01 Košice, zn. správcu: S 1731, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 855,48 EUR.
III.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: LawService Recovery,
k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1731, odmenu a náhradu preukázaných
výdavkov spolu vo výške 1.652,14 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19 172/2016 na účet č. SK74 0900 0000 0050 5876 4399, 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu 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.
Obchodný
vestník 26/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 07.02.2017
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 1.2.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K002689
Spisová značka: 31K/27/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Peter Gic, narodený: 26.05.1966,
bytom: Bernolákova 5, 040 11 Košice o návrhu odvolaného správcu podstaty: doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., so sídlom
kancelárie: kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice, zn. správcu: S714, na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
Priznáva odvolanému správcovi podstaty: doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., so sídlom kancelárie: kpt. Nálepku 17, 040 01
Košice, zn. správcu: S714, paušálnu odmenu vo výške 2.788,28 EUR vrátane DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 1.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K002690
Spisová značka: 32K/31/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marek Juhás, narodený: 07.03.1972, trvale
bytom: Mieru 830/15, 044 14 Čaňa, o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Mgr. Lenka Hričindová, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S 1827, odmenu vo výške 165,97 EUR.
II.
Priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Lenka Hričindová, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S 1827, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 258,73 EUR.
III.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: Mgr. Lenka Hričindová,
so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1827 odmenu vo výške 424,70 EUR z preddavku
evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19 - 188/2016 na účet č. SK37 0200 0000 0025 5251 3153, 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 1.2.2017
JUDr. Slávka Garančovská, 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 26/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2017

K002691
Spisová značka: 32K/1/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: ANTES PLUS, spol. s r.o., so sídlom: Cyrila a Metoda 1,
071 01 Michalovce, IČO: 31 695 132, proti dlžníkovi: INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o. MICHALOVCE, v
skratke: ICS, s.r.o. MICHALOVCE, so sídlom: T.J. Moussona 2502/2, 071 01 Michalovce, IČO: 31 693 270 o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.
Okresný súd Košice I dňa 1.2.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K002692
Spisová značka: 32K/1/2017
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/1/2017
vo veci
navrhovateľa : ANTES PLUS, spol. s r.o.
proti dlžníkovi: INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o. MICHALOVCE
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Ministerstvo spravodlivosti
republikyopodľa
zákona hod.
č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
predvolávameVydáva
na pojednávanie
na deň Slovenskej
7.4.2017
10,00
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti
č. dv.: 27/B. posch.: 1
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Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/1/2017
vo veci
Obchodný vestník 26/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
navrhovateľa : ANTES PLUS, spol. s r.o.
proti dlžníkovi: INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o. MICHALOVCE
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
predvolávame na pojednávanie na deň

7.4.2017

o 10,00

Deň vydania: 07.02.2017

hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 27/B. posch.: 1
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
*) Prineste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa k návrhu nevyjadríte a na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju
neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju
platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.[§19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
V Košiciach, dňa 1. februára 2017
JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/1/2017
vo veci
navrhovateľa: ANTES PLUS, spol. s r.o.
a ním označených
veriteľov 1/ ANTES PLUS, spol. s r.o.
2/ Sociálna poisťovňa
3/ Union zdravotná poisťovňa, a.s.
4/ ANTES Pro, s.r.o.
5/ STAVOTREND MI, s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň

7.4.2017

o

10,00

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 27/B

hod.
posch.: 1

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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3/ Union zdravotná poisťovňa, a.s.
4/ ANTES Pro, s.r.o.
5/ STAVOTREND MI, s.r.o.
o
návrhu
na
vyhlásenie
konkurzu
Obchodný vestník
26/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň

7.4.2017

o

10,00

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 27/B

Deň vydania: 07.02.2017

hod.
posch.: 1

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
a to
1/
2/
3/
4/
5/

ANTES PLUS, spol. s r.o., Cyrila a Metoda 1, 071 01 Michalovce, IČO: 31 695 132,
Sociálna poisťovňa, so sídlom: 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484,
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284 831,
ANTES Pro, s.r.o., Cyrila a Metoda 1, 071 01 Michalovce, IČO: 36 192 422,
STAVOTREND MI, s.r.o., Masarykova 60, 071 01 Michalovce, IČO: 44 846 207

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
V Košiciach, dňa 1.2.2017
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková

JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa

Okresný súd Košice I dňa 1.2.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K002693
Spisová značka: 31K/50/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Ľubomír Mesaroš, narodený:
28.06.1970, trvale bytom: Lekárovce 292, 072 54 Lekárovce, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Viera Dobrovolská, so sídlom kancelárie: Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071
01 Michalovce, zn. správcu: S1035.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 31.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K002694
Spisová značka: 4K/2/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PAMA Košice s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Okružná
785/24, 058 01 Poprad, IČO: 36 578 819, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PAMA Košice s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Okružná
785/24, 058 01 Poprad, IČO: 36 578 819, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi PAMA Košice s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Okružná 785/24, 058 01 Poprad,
IČO: 36 578 819.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 31.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002695
Spisová značka: 1K/47/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Sivák, nar. 08.05.1963, bytom J. Grešáka 20, 085
01 Bardejov, právne zast.: JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o., Masarykova 2, 040 01 Košice,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dušan Sivák, nar. 08.05.1963, bytom J. Grešáka 20, 085 01 Bardejov,
ustanovuje správcu: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01
Prešov,
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. 1K/47/2016. 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,
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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 CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 31.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002696
Spisová značka: 4K/40/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Stanislav
Kozák, nar. 26.10.1977, podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Kozák - TEOS-SK, s miestom podnikania
Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova
125, 093 01 Vranov nad Topľou, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Mariánovi Novikmecovi, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou za výkon
funkcie predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 199,16 eura, ktorá mu bude po právoplatnosti tohto
uznesenia vyplatená z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 27.09.2016
na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 103/2016.
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Mariána
Novikmeca, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou nevyčerpanú časť preddavku vo výške
464,72 eura zloženého dňa 27.09.2016 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu
položka 103/2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Ministerstvo
Slovenskej
republiky podľa
zákona č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
Odvolanie saVydáva
podáva
v lehote spravodlivosti
15 dní odo dňa
jeho doručenia
prostredníctvom
tunajšieho
súdu na vestníku
Krajský súd v
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Košiciach.
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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 (§ 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).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 31.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002697
Spisová značka: 2K/80/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: František Štincík, nar. 26.03.1959,
bytom Záhradná 628/20, 087 01 Giraltovce, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Mariána Novikmeca, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou z funkcie
správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 1.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002698
Spisová značka: 2K/42/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: František Broda, nar.
23.9.1965, bytom Hviezdoslavova 14, 083 01 Sabinov, správcom ktorého je Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom
kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva je Mgr. Ing. Vladimírovi Ledeckému, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 1.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002699
Spisová značka: 38K/33/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Juraj Holý, nar. 08.08.1969, bytom
Niva 158/43, Trenčín, ktorého správcom je obchodná spoločnosť B.F.B. správcovská, v. o. s. so sídlom kancelárie
Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 832 006, značka správcu S1220, 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 konania, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
P o v o ľ u j e v s t u p obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava,
IČO 35 724 803, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa obchodnej
spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256 a
to v rozsahu časti postúpenej pohľadávky vo výške 96,71 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 3.
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).
Okresný súd Trenčín dňa 1.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K002700
Spisová značka: 40K/62/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marián Ďurkovič, nar. 17.09.1970, trvale bytom
Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany, vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Marián Ďurkovič fy.
asyx s miestom podnikania Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany, IČO 33 570 191, zast. Mgr. René Nguyen, advokát,
so sídlom Jesenského 230/7, 958 01 Partizánske, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Marián
Ďurkovič, nar. 17.09.1970, trvale bytom Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany, vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod
obchodným menom Marián Ďurkovič fy. asyx s miestom podnikania Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany, IČO 33 570
191takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Marián Ďurkovič, nar. 17.09.1970, trvale bytom Sládkovičova 77/14,
956 18 Bošany, vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Marián Ďurkovič fy. asyx s miestom
podnikania Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany, IČO 33 570 191.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Trenčín dňa 1.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K002701
Spisová značka: 25R/1/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ANDALUZIANA, s.r.o., IČO: 00 585 084, Pekárska
11, 917 01 Trnava, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 32/B,, o
povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: ANDALUZIANA, s.r.o., IČO: 00 585 084, Pekárska 11, 917 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Trnava.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Erika
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Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: ANDALUZIANA, s.r.o., IČO: 00 585 084, Pekárska 11, 917 01
Trnava.
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)
Urobenie právneho úkonu presahujúceho rámec bežného právneho úkonu definovaného v § 10 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
d)
prevod, prenájom nehnuteľností alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na
celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia,
h)
urobenie právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení pohľadávok,
i)
urobenie právneho úkonu, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo
nepeňažné plnenie počas viac ako troch mesiacov,
j)
urobenie právneho úkonu, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako
10% z jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
l)
právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 20 000,00 eura,
m)
uznanie popretej pohľadávky voči veriteľovi podľa § 124 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
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 31.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K002702
Spisová značka: 25K/3/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Lacko, t.č. v ústave na výkon trestu
odňatia slobody, Veľký Dvor 12/A3, 937 01 Želiezovce, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho
podania postúpeného tunajšiemu súdu dňa 19.01.2017 Okresným súdom Skalica, a to tak, že doloží
§
údaj o jeho osobe (dátum narodenia) a o adrese jeho trvalého pobytu, a uvedie jasný, presný,
zrozumiteľný a vykonateľný petit, čiže žalobný návrh ako má súd rozhodnúť, z ktorého bude jasné, čoho sa
navrhovateľ domáha, a teda ako má znieť konečné rozhodnutie súdu vo veci (vyhlásenie konkurzu na majetok
navrhovateľa - dlžníka)
§

úradne osvedčený podpis navrhovateľa v návrhu

§
zoznam majetku s úradne osvedčeným podpisom spolu s ostatnými listami zoznamu majetku, ktoré
musia byť tiež podpísané, v ktorom sa uvedie všetok majetok patriaci dlžníkovi ku dňu predloženia zoznamu majetku
alebo ku dňu jeho doplnenia vrátane sporného majetku, ku ktorému niekto iný uplatňuje vlastnícke právo alebo iné
majetkové právo, ako aj majetok, ktorý bol prevedený z dlžníkovho majetku právnymi úkonmi, pri ktorých možno
odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, a to dvojmo pričom pred prvý list zoznamu majetku vloží vyhlásenie o
pravdivosti a úplnosti údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.1 vyhlášky,
§
zoznam záväzkov s úradne osvedčeným podpisom spolu s ostatnými listami zoznamu záväzkov, ktoré
musia byť tiež podpísané, v ktorom sa uvedú peňažné záväzky dlžníka ku dňu predloženia zoznamu záväzkov alebo
ku dňu jeho doplnenia vrátane sporných peňažných záväzkov, ktoré sú voči nemu uplatňované, a to dvojmo pričom
pred prvý list zoznamu majetku vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.2
vyhlášky,
§
zmluvný prehľad s úradne osvedčeným podpisom spolu s ostatnými listami zmluvného zoznamu, ktoré
musia byť tiež podpísané, v ktorom sa uvedú všetky zmluvy, ktoré ku dňu zostavenia zoznamu majetku a zoznamu
záväzkov neboli ukončené, vrátane pracovných zmlúv, a to dvojmo, pričom pred prvý list zmluvného prehľadu vloží
vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky,
§

zoznam svojich spriaznených osôb, dvojmo, podpísaný navrhovateľom

§
potvrdenie o zaplatení preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K002703
Spisová značka: 25K/4/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: OMS, spol. S r.o., IČO: 34 132 333, Dojč 419, Dojč, o
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BOPAM, s.r.o., IČO: 47 663 120, Bulharská 2467/23 Trnava, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho
podania doručeného súdu dňa 25.01.2017, a to tak, že doloží
§
návrh na vyhlásenie konkurzu s úradne osvedčeným podpisom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 31.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K002704
Spisová značka: 36K/43/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Cholevová, narodená
14.12.1970, trvale bytom Rosuchov 521, 919 05 Trstín, správcom ktorého je Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., so sídlom
kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi: Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01
Trnava, nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 117/2016, a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 31.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K002705
Spisová značka: 36K/41/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832
37 Bratislava, IČO: 00 151 653, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VADUAL LOGISTIK, spol.
s.r.o., IČO: 36 223 000, so sídlom Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján, takto
rozhodol

Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka VADUAL LOGISTIK, spol. s.r.o., IČO: 36 223 000, so sídlom
Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Miroslava Michaličku, so sídlom kancelárie Vajslova 11, 917 01
Trnava.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a doplnení niektorých
zákonovsvoje
na svojom
webovom v
sídle:
www.justice.gov.sk
Súd v y azo ýzmene
v a veriteľov,
aby si prihlásili
pohľadávky
lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu.
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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

Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Miroslava Michaličku, so sídlom kancelárie Vajslova 11, 917 01
Trnava.
Súd
u k l a vestník
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reštrukturalizácie
Deň vydania:
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
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).
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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).
Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K002706
Spisová značka: 43K/7/2006
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BOVACOMERC spol. s.r.o., so sídlom
Ružindolská 11, Trnava, IČO: 31 104 924, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka číslo: 2044/T, správcom ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01
Trnava, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava z funkcie správcu
úpadcu: BOVACOMERC spol. s.r.o., so sídlom Ružindolská 11, Trnava, IČO: 31 104 924, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 2044/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 31.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K002707
Spisová značka: 1K/38/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MONEDA Slovakia, s.r.o., Dĺžiny
122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 406 066, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na schválenie prepracovaného návrhu konečného rozvrhu
výťažku, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MONEDA Slovakia, s.r.o., Dĺžiny
122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 406 066, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na schválenie prepracovaného návrhu konečného rozvrhu
výťažku, takto
rozhodol
Schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku tak, že zo sumy výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu vo výške 13.337,68 € sa uspokojujú:
1. Pohľadávky proti podstate:
a) odmena správcu priznaná za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6.638,78 €
b) súdny poplatok 0,2 % z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty vo výške 26,50 €
c) odmena správcu z výťažku vo výške 153 €
d) bankové poplatky vo výške 200,80 €
e) poštovné vo výške 6,60 €
f) náklady na právne zastupovanie vo výške 1.001,94 €
g) cestovné výdavky vo výške 214,27 €
h) náklady na vedenie účtovníctva a spracovávanie daňových podaní vo výške 960 €
i) náklady na archiváciu vo výške 2.970,45 €
j) úhrada DPH 210 €.
2. Pohľadávky nezabezpečených veriteľov:
a) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. vo výške 3,65 €
b) Slovenská konsolidačná, a.s. (postúpená pohľadávka Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.) vo výške 16,73 €
c) MA-TRANS, s.r.o., vo výške 4,34 €
d) MARTIMEX-SPEDITION, s.r.o. vo výške 4,09 €
e) GENERAL TRUCKING, a.s. vo výške 15,19 €
f) Sociálna poisťovňa vo výške 42,35 €
g) Morgan Molten Metal System, DE Nemecko vo výške 310,42 €
h) Slovenská konsolidačná, a.s. (postúpená pohľadávka SR - Daňový úrad) vo výške 297,70 €
i) Geiger+Co. Schmierstoff-Ch., DE Nemecko vo výške 260,87 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 1.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K002708
Spisová značka: 2K/7/2008
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Bejdák, nar. 25.05.1971,
Slnečná 166/24, 029 01 Námestovo, zastúpeného Lýdiou Bejdákovou, nar. 07.11.1974, Slnečná 166/24, 029 01
Námestovo, ktorého správcom je JUDr. František Feník, so sídlom kancelárie Predmestská 1338/25, 010 01 Žilina, v
časti o návrhu správcu na odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. František Feník, so sídlom kancelárie Predmestská 1338/25, 010 01 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 1.2.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

25

Obchodný vestník 26/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie
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K002709
Spisová značka: 4K/21/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Gromovská, nar. 09.02.1976, bytom Ševčenkova
10192/8, 036 01 Martin, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát
spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku
koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
II. Správca je povinný vždy do 15 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka predkladať súdu výpis z
evidencie pohľadávok proti podstate s vyznačením pohľadávok proti podstate, ktoré boli zaplatené a dňa, kedy sa tak
stalo (§ 87 ods. 10 zákona č. 7/2005 Z.z.).
III. Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods.
2 zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku.
IV. Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
V. Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním
vyhotovené potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať
zákonom stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného súdnym
úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie
vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje
súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je
sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník
viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 1.2.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K002710
Spisová značka: 4K/21/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Gromovská, nar. 09.02.1976, bytom Ševčenkova
10192/8, 036 01 Martin, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 eur na
účet správy podstaty.
II. Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného
správcu
vo výške 663,88
eur,
zaplateného
na účet
Okresného
Žilina vestníku
dňa 28.11.2016,
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o súdu
Obchodnom
a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov natohto
svojom
webovom sídle: www.justice.gov.sk
vedený pod položkou registra
164/2016,
po právoplatnosti
rozhodnutia.
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I.
Poukazujevestník
nevyplatený
preddavok na úhradu
odmeny aa reštrukturalizácie
výdavkov predbežného správcu vDeň
sume
663,88 07.02.2017
eur na
Obchodný
26/2017
Konkurzy
vydania:
účet správy podstaty.
II. Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 28.11.2016,
vedený pod položkou registra 164/2016, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného súdnym
úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie
vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje
súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je
sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník
viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 1.2.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K002711
Spisová značka: 2K/8/2007
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Prvá liptovská, a.s., Bellova 696/2,
031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 379 387, ktorej správcom je: JUDr. František Feník, so sídlom kancelárie
Predmestská 1338/25, 010 01 Žilina, v časti o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku OV 96/2016 zo dňa 19.05.2016,
a to nehnuteľnosti:
1. pozemok KN-C č. 1059/13 o výmere 728 m2, druh: vodné plochy, podiel: 1/1, v súpisovej hodnote: 21.840,- eur,
2. pozemok KN-C č. 1059/14 o výmere 1.346 m2, druh: vodné plochy, podiel: 1/1, v súpisovej hodnote: 40.380,- eur,
3. pozemok KN-C č. 1059/15 o výmere 17 m2, druh: vodné plochy, podiel: 1/1, v súpisovej hodnote: 510,- eur,
4. pozemok KN-C č. 1061/501 o výmere 82 m2, druh: orná pôda, podiel: 1/1, v súpisovej hodnote: 2.460,- eur,
5. pozemok KN-C č. 1064/3 o výmere 8 m2, druh: vodné plochy, podiel: 1/1, v súpisovej hodnote: 240,- eur,
6. pozemok KN-C č. 1064/11 o výmere 64 m2, druh vodné plochy, podiel: 1/1, v súpisovej hodnote: 1.920,- eur,
všetky zapísané na LV č.5103 vedenou Okresným úradom Liptovský Mikuláš pre katastrálne územie Liptovská
Ondrašová, je správca povinný speňažiť dražbou, pričom organizáciou dražby je oprávnený poveriť dražobníka podľa
osobitného predpisu alebo dražbu zorganizuje sám primerane podľa ustanovení osobitného predpisu za
nasledovných podmienok:
1.
zverejní oznámenie o dražbe v Obchodnom vestníku ako aj upovedomí možných záujemcov iným
vhodným spôsobom (najmä na internete, zverejnenie o konaní dražby v miestnom periodiku, miestnym rozhlasom v
obci kde sa nachádzajú nehnuteľnosti) s dostatočným časovým predstihom pred konaním dražby,
2.
správca je povinný zverejniť v údajoch o dražbe aj druh, výmeru v m2, obec, názov katastrálneho
územia, číslo listu vlastníctva, parcelové číslo pozemku,
3.
účasť fyzických a právnických osôb bez obmedzení za podmienky zloženia zábezpeky na kúpnu cenu
vo výške 10% z vyvolávacej ceny, aspoň 30 minút pred konaním dražby;
4.
vyvolávacia cena je v druhom kole dražby stanovená na 80% znaleckej hodnoty, pričom minimálne
prihodenie je vo výške 200,- eur.
5.
zápočet zábezpeky vydražiteľa do kúpnej ceny so splatnosťou 10 dní od dátumu dražby;
6.
v prípade nezaplatenia kúpnej ceny v lehote splatnosti vydražiteľom, ktorý ponúkol najvyššiu cenu, sa
vydražiteľom stáva druhý záujemca v poradí, ktorý ponúkol druhú najvyššiu cenu, za podmienky, že jeho ponuka nie
je nižšia ako 80% hodnoty stavenej znalcom, a to v prípade že súhlasí s uvedeným postupom;
7.
vrátenie zábezpeky najneskôr do 20 dní od dátumu dražby neúspešným záujemcom;
8.
zábezpeka vydražiteľa (prípadne aj náhradného vydražiteľa - druhého v poradí, ak súhlasil s uzavretím
zmluvy, ak prvý vydražiteľ zmluvu neuzavrel v prípade nezaplatenia kúpnej ceny riadne a včas, prepadá v prospech
podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa;
9.
priebeh dražby musí byť osvedčený notárskou zápisnicou, keďže predmetom speňažovania sú
nehnuteľnosti;
10.
v prípade neúspešnosti druhého kola dražby, správca opätovne požiada príslušný orgán o udelenie
záväzného pokynu ako postupovať.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 1.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K002712
Spisová značka: 6K/14/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alena Ježová, nar. 19.09.1979, trvale
bytom: Kempelenova 3403/45, 010 01 Žilina, adresa pre doručovanie: M.R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, správcom
ktorého je: JUDr. Alena Balážová, so sídlom kancelárie: Framborská 58, 010 01 Žilina, takto

rozhodol
Priznáva správcovi: JUDr. Alena Balážová, so sídlom kancelárie: Framborská 58, 010 01 Žilina, paušálnu odmenu za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 31.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K002713
Spisová značka: 5K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: VAV Management s.r.o., so sídlom: Námestie SNP 3, 973
01 Banská Bystrica, IČO: 36648353, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: M - Real Invest
Plus, s.r.o., so sídlom: Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36735744, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: M - Real Invest Plus, s.r.o., so sídlom: Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO:
36735744.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 31.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, 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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K002714
Spisová značka: 1K/8/2014

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Červeník, nar. 06.12.1971,
bytom Zákysučie 1596, 023 02 Krásno nad Kysucou, správcom ktorého je: HMG Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908, v časti o návrhu navrhovateľa: EOS KSI Slovensko,
s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, zastúpeného: TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02
Bratislava, IČO: 36 613 843, na vstup do konania, takto
rozhodol
Návrh na vstup do konania z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať 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.

Okresný súd Žilina dňa 26.1.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka

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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K002715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Borák "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Snežnica 0, 023 32 Snežnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.6.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Milota Ferenčíková
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K162014S1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K162014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

13. Iná majetková hodnota: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou (§ 72 ods. 2 ZKR) - zrážky zo mzdy 12/2016 v sume 36,50 EUR zamestnávateľa GASTROLUX s. r. o.,
súpisová hodnota majetku 36,50 EUR, zápis ku dňu 25. 01. 2017.
V Martine dňa 02. 02. 2017

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K002716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise

Výmaz poznámok o spornom zápise vzťahujúcich sa k súpisovým zložkám majetku zapísaným v súpise
majetku všeobecnej podstaty.
Opis dotknutej súpisovej zložky majetku:
dátum
dlžník
zapísania

právny dôvod

suma mena

súpisová
sporný zápis
hodnota

EAST real & consulting, s.r.o.: predmetná faktúra č. 14600056 nebola
spoločnosťou EAST real & consulting, s.r.o. uznaná z dôvodu, že
spoločnosť EAST real & consulting, s.r.o. neschvaľuje právny úkon,
EAST
real
&
Neuhradená
ktorým je Nájomná zmluva uzatvorená medzi EAST real & consulting,
consulting, s.r.o.,
faktúr,
VS:
s.r.o., ako nájomcom a spoločnosťou V A V invest, s.r.o. ako
Lazaretská 23, 811
14600056 zo dňa
prenajímateľom, ktorá bola podpísaná na strane nájomcu Ing. Petrom
29.2.2016 09
Bratislava,
1,38 EUR 1,38 EUR
31.12.2014
so
Valachom, Malachitova 13, Banská Bystrica,
na základe
Slovenská
splatnosťou
splnomocnenia a na strane prenajímateľa Ing. Petrom Valachom,
republika, IČO: 36
14.01.2015
Malachitova 13, Banská Bystrica. Uvedená Nájomná zmluva bola
487 686
podpísaná bez akéhokoľvek súhlasu spoločnosti EAST real &
consulting, s.r.o. a táto spoločnosť na jej podpísanie nikdy neudelila
súhlas.

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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Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Právoplatné a vykonateľné uznesenie Okresného súdu Banská
Bystrica zo dňa 07.10.2016, č. k. 62Cbi/1/2016 – 39, IČS: 6116209311 o zastavení vylučovacieho konania z dôvodu
späťvzatia žaloby v celom rozsahu.
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 26.01.2017
Opis dotknutej súpisovej zložky majetku:
dátum
dlžník
zapísania

právny dôvod suma

mena

súpisová
sporný zápis
hodnota
EAST real & consulting, s.r.o.: dňa 31.12.2014 vystavil úpadca pre
spoločnosť EAST real & consulting, s.r.o. faktúru č. 14600057 na
sumu 100.000,- € so splatnosťou 31.12.2014, ktorou sa domáhal
zaplatenia tejto sumy ako zmluvnej pokuty za neuhradenie odplaty za
pripojenie pozemkov na inžinierske siete v zmysle Zmluvy o pripojení
zo dna 7.1.2014, uzatvorenou medzi Ing. Petrom Valachom, ktorý
konal v mene spoločnosti EAST real & consulting, s.r.o. ako
prijímateľom a úpadcom ako poskytovateľom. Zmluva o pripojení bola
podpísaná v mene spoločnosti EAST real & consulting, s.r.o. Ing.
Petrom Valachom, odvolávajúc sa na plnú moc udelenú spoločnosťou
EAST real & consulting, s.r.o. Ing. Petrovi Valachovi dňa 2.1.2013
(odvolanú spoločnosťou EAST real & consulting, s.r.o. dňa
27.11.2014) a v mene úpadcu Ing. Petrom Valachom ako jediným
konateľom a súčasne spoločníkom úpadcu, bez akejkoľvek vedomosti
spoločnosti EAST real & consulting, s.r.o., jej spoločníkov a konateľov
a bez akéhokoľvek súhlasu. Predmetná faktúra nebola spoločnosťou
EAST real & consulting, s.r.o. uznaná a bola úpadcovi vrátená spolu
s nesúhlasným stanoviskom s dôvodom neoprávnenosti.

EAST real &
consulting,
Neuhradená
s.r.o.,
faktúra,
VS:
Lazaretská 23,
100
14600057
zo
29.2.2016 811
09
100000,00 EUR 000,00
dńa 31.12.2014
Bratislava,
EUR
so splatnosťou
Slovenská
31.12.2014
republika, IČO:
36 487 686

Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Právoplatné a vykonateľné uznesenie Okresného súdu Banská
Bystrica zo dňa 10.11.2016, č. k. 28Cbi/13/2016 – 47, IČS: 6116209309 o zastavení vylučovacieho konania
z dôvodu späťvzatia žaloby v celom rozsahu.
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 26.01.2017

K002717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Lipták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Vozára 198/16, 980 52 Hrachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4 K 61/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4 K 61/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

Položka súpisu

druh

hodnota

podstata

3

finančná hotovosť

vklad úpadcu

1 660 €

všeobecná

Vo Zvolene 1.2.2017

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. Ivana Gajdošíková

K002718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Samuel Bibza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 232, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.5.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2016 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/48/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ÚČTE NA ZLOŽENIE KAUCIE NA POPIERANIE POHĽADÁVKY INÉHO VERITEĽA
JUDr. Tatiana Hládeková, správca úpadcu: Ing. Samuel Bibza, trvale bytom Roľnícka 232, Bratislava, nar. 8.5.1947,
týmto v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem údaje platobného styku k účtu, na ktorý
možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne:
banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu IBAN: SK5683300000002301122713
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným veriteľom.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K002719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Samuel Bibza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 232, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.5.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2016 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/48/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OZNAM O ZVOLANÍ PRVEJ SCHôDZE VERITEĽOV
JUDr. Tatiana Hládeková, správca úpadcu: Ing. Samuel Bibza, trvale bytom Roľnícka 232, Bratislava, nar. 8.5.1947,
týmto podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolávam prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 16.
marca 2017 o 09.00 hod. v sídle správcu, Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, Apollo Business Center II, blok C,
tretie poschodie, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
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2. Správa správcu o priebehu konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu
5. Záver
Prezentácia veriteľov začne o 08.45 hod. Veritelia musia preukázať pred začatím schôdze veriteľov svoju totožnosť
správcovi alebo ním poverenému zamestnancovi platným preukazom totožnosti. Osoba oprávnená v mene veriteľa
konať sa musí správcovi alebo ním poverenému zamestnancovi preukázať platným preukazom totožnosti a listinou
osvedčujúcou jej oprávnenie v mene veriteľa konať.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K002720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhás Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 830/15, 044 14 Čaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/31/2016 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/31/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32K/31/2016 zo dňa 27. decembra 2016 som bola ustanovená za
správcu majetku úpadcu Marek Juhás, narodený 7. marca 1972, trvale bytom Mieru 830/15, 044 14 Čaňa (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 3. januára 2016 v čiastke 2/2017.
V súlade s § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamujem číslo účtu, na ktorý sa skladá kaucia vo výške 350 Eur za každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, číslo účtu v tvare IBAN SK67 1100 0000 0029 3415
8118 vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a. s., ako variabilný symbol uvedie zložiteľ kaucie číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Košiciach, dňa 2. februára 2017
Mgr. Lenka Hričindová, správca

K002721
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:
Iné zverejnenie

Oznam podľa ust. § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. Zákona o konkurze a reštrukturalizácií.
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Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva
v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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.
V konkurznom konaní 6K/2/2016 úpadcu – Martin Rajman, trv. bytom: Trnavská 10, nar. 3.10.1976 bola po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty 45 dní (ust. § 28 ods.2), ktorá uplynula dňom 1.6.2016, správcovi doručená dňa
5.10.2016 prihláška pohľadávky veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724
803 v celkovej výške 13 284,50 €.
V zmysle § 28 ods.3 správca oznamuje, že pohľadávka veriteľa: EOS KSI Slovensko s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01
Bratislava, IČO: 35 724 803 v celkovej výške 13 284,50 €, je zapísaná v Zozname pohľadávok podľa § 31 ZoKR
pod por. č. 11/E (37-39) a súčasne oznamujeme, že odo dňa účinnosti tohto zverejnenia začne plynúť 30-dňová
lehota na popieranie uvedenej pohľadávky.
JUDr. Alena Balážová - správkyňa

K002722
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/59/2016 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/59/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: (ďalej len ako „úpadca“/
Vám týmto oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn 40K/59/2016 zo dňa 23.1.2017 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Marianna Liptajová nar. 11.12.1978, bytom Školská 47/1, 972 47 Oslany.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29 May,2000 , as the trustee of the debtor:
(the "Borrower") – Marianna Liptajová nar 11.12.1978 residence Školská 47/1, 972 47 Oslany (hereinafter only “the
debtor”), I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Trenčín No. 40K/59/2016 dated
on 23 th of January 2017 bankruptcy procedure was declared on the debtors property.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 19/2017 dňa 27.1.2017.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. OV 19/2017 on 27.1.2017.
V súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní
v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu
JUDr, Ján Súkeník, správca, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica a v jednom rovnopise na Okresnom súde
Trenčín na adrese: Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín ku spisovej značke 40K/59/2016. Ak veriteľ
doručí prihlášku správcovi neskôr na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo
a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act. no. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only “the BRA”) the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Act. no. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only “the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge theirs claims in time period 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Ján Súkeník, správca, Stred
60/55, 017 01 Považská Bystrica, Slovak republic and in one original to the District court Trenčín to the address:
Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín to the file No:40K/59/2016. Application which will be delivered
later will be considered as claim in bankruptcy proceeding, but the creditor cannot exercise voting right and other
rights associated with lodged claim.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláška musí byť datovaná
a podpísaná veriteľom.
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribe form and must
contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. The lodgment of claim has to be dated
and signed.
Základnými náležitosťami prihlášky 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 a podpis. 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 mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. 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.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of the
debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, the total
amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are divided into principal and
accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The claim has to be lodged in currency
EURO. If the claim is not lodged in currency EURO, the amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by
calculation according to the reference exchange rate published by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank
of Slovakia does note state or announce, the amount of the claim shall determine bankruptcy trustee with
professional care. Documents proving evidence stated in application have to be enclosed.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
inak sa pohľadávka v konkurze považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí
byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodges secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right in the application,
otherwise the claim in bankruptcy proceeding is considered as unsecured claim. For each secured claim have to be
submitted separate application stating the secured amount, type, order, object a legal cause of a security right.
Na prihlášky, ktoré nebudú splňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurzu
neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed or dated or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in the bunkruptcy
procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The trustee or the court
does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
If creditor lodge conditional claim in application have to state the fact on which claim arose or the condition upon
which the claim arose.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je
známy z dokumentov dlžníka.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered seat in Slovak
republic, if the creditor doesn’t reside, doesn’t have registered seat or branch office in Slovak republic. The creditor
has to announce in writing the appointment of representative for delivery to the bankruptcy trustee, otherwise the
delivery of documents to such creditor shall be accomplished only by publishing in Commercial Bulletin. The
application of claim delivered to the bankruptcy trustee or District court cannot be corrected or amendet. This
disclosure relates to foreign creditors, whose office or residence is unknown from the documents of the debtor.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be attached to
application, otherwise this claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 125 of the BRA.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K002723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šebo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legerského 6, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Rakovský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/29/2016 S1181
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/29/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

7. Iná majetková hodnota:
Časť mzdy podliehajúca konkurzu za mesiac 12/2016 vo výške 38,80 EUR
súpisná hodnota: 38,80EUR
deň zápisu: 02.02.2017
dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

JUDr. Alojz Rakovský
správca
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K002724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Garabášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fiačice 39, 032 14 Gôtovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 327 659
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2017 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o nahliadnuti do spravcovskeho spisu
JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu Anna Garabášová, nar.23.5.1955, bytom Fiačice
39, 032 14 Gôtovany, podnikajúca pod obchodným menom Anna Garabášová – PRÁČOVŇA JAM, s miestom
podnikania Fiačice 39, 032 14 Gôtovany, IČO:41327659, konkurzná vec vedená na OS Žilina pod sp.zn.:3K/1/2017
v zmysle ustanovenia § 85 ods.2 zákona č.7/2005 Z.z. a ust. § 8 ods.4 zákona č.8/2005 Z.z. v platnom znení
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ul. Radlinského 1718 v Dolnom
Kubíne v pracovných dňoch od 8:°° do 14:°° hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu nahláste prosím písomne na
uvedenú adresu kancelárie, telefonicky na číslo tel. 0911 732 745, alebo mailom na plichtova.pravo@gmail.com
JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca.

K002725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ŽS-EMZ, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 109/C, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 383 289
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/53/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/53/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, so sídlom správcovskej
kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: ŽS-EMZ, spol. s r.o., so sídlom Račianska 109/C, 831 02
Bratislava, IČO: 31 383 289 (ďalej len „Úpadca“) týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
dopĺňa súpis majetku všeobecnej podstaty
hnuteľná vec
Por.
Evidenčné
Opis súp. zložky majetku
Výrobné číslo
č.
číslo
nákladné motorové vozidlo – Škoda
30.
TMBJX46Y574143923 BA-862PU
Fabia (skriňová), rok výroby 2007

Súpisová
hodnota

Dôvod
zapísania
do Deň zapísania do
súpisu
súpisu
majetok úpadcu podľa § 67
1.500,00 eur
01.02.2017
ods. 1, písm. a) ZKR

V Bratislave, dňa 02.02.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Nekanovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2013S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 23K/16/2013 na majetok úpadcu: Tomáš
Nekanovič, nar. 26.02.1978, bytom Františkánska 3, 917 01 Trnava, (ďalej v texte len ako „Úpadca“), JUDr. Erik
Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty Úpadcu, v zmysle
ustanovenia § 96 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Podľa § 96 ods. 3 ZKR „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.“
Podľa § 96 ods. 4 ZKR „Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.“
V Trnave dňa 02.02.2017
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K002727
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:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie štvrtého kola ponukového konania
Správkyňa v konkurznej veci úpadcu Katarína Šimončič Juristová, nar. 23.04.1982, trvale bytom Michalská 2346/8,
920 01 Hlohovec, č.spr. spisu 23K/7/2016 S489, v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov úpadcu zo dňa
19.08.2016 týmto vyhlasujem štvrté kolo verejného ponukového konanie na predaj (postúpenie) nižšie uvedenej
pohľadávky.
Predmetom postúpenia je pohľadávka úpadcu voči spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Štefanovičova 4,
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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Predmetom postúpenia je pohľadávka úpadcu voči spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Štefanovičova 4,
Bratislava, IČO: 00 585 441, vo výške 25 053,62 € z právneho titulu náhrady škody a zaplatenia poistného plnenia.
Ide o pohľadávku vymáhanú v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I. pod sp. zn. 30Cb/25/2014.
Majetok ocenený odhadom správcu bol zapísaný a uverejnený v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 131/2016 dňa 08.07.2016.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
obálke s výrazným označením „KONKURZ 23K/7/2016 S489 - NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia
povinní doručiť poštou alebo osobne na adresu sídla kancelárie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Barbora
Volárová, správkyňa, Kukučínova 11, 921 01 Piešťany.
Na podávanie ponúk správcovi plynie lehota odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku do 27.
februára 2017 do 15,00 hod.
Záväznú ponuku záujemcu doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný
až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca na
všetky ním podané záväzné ponuky nebude prihliadať.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
·
·
·

identifikačné údaje záujemcu,
navrhovaná cena za postúpenie pohľadávky,
vlastnoručný podpis záujemcu – fyzickej osoby, v prípade právnickej osoby vlastnoručný podpis
štatutárneho zástupcu záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo z iného registra,
a výpis z príslušného registra.

Predaj majetku v treťom kole ponukového konania sa uskutočňuje za najvyššiu ponúknutú cenu, pričom víťazná
ponuka záujemcu podlieha súhlasu zástupcu veriteľov.
Záujemcovia o postúpenie pohľadávky môžu v kancelárii správcu nahliadať do dokladov týkajúcich sa predávaného
majetku, prípadne požiadať správcu o zaslanie dokumentácie v elektronickej podobe. Termín nahliadnutia ako aj
prípadné ďalšie informácie o predávanom majetku je možné získať v úradných hodinách správcu na tel. č.:
033/7733751.
Správca otvorí a vyhodnotí doručené ponuky v sídle správcovskej kancelárie do 10 pracovných dní odo dňa
skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk. Správca vyhodnotí záväzné ponuky, ktoré boli doručené do
kancelárie správcu včas, či majú požadované náležitosti a priložené požadované doklady. V prípade, že niektorá
z ponúk nespĺňa určené náležitosti, nebude sa na ňu prihliadať, o čom správca vyhotoví úradný záznam.
V ponukovom konaní bude úspešný ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, ktorého
záväzná ponuka bude obsahovať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu a ktorá bude odsúhlasená zástupcom veriteľov.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby predložili novú
zvýšenú ponuku v lehote 7 dní odo dňa vyhodnotenia záväzných ponúk správcom a aby svoje nové záväzné
ponuky doručili do kancelárie správcu. Nové záväzné ponuky musia obsahovať rovnaké náležitosti, ako sú uvedené
vyššie. Správca vyhodnotí nové záväzné ponuky do 7 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných
ponúk vo svojej kancelárii rovnakým spôsobom ako predchádzajúce záväzné ponuky. V prípade opätovnej rovnosti
najvyšších ponúk správca vyššie uvedený postup zopakuje.
Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky alebo verejné ponukové konanie zrušiť.
V Piešťanoch dňa 02.02.2017

K002728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josuno s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pilárikova 5, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 682 179
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
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:
Hlohová 10, 821 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2015 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/61/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o 1. kole dražby
JUDr. Ján Polomský, správca so sídlom Hlohová 10, 821 07 Bratislava, značka správcu S1383 (ďalej „Správca“),
správca úpadcu Josuno s.r.o., so sídlom Pilárikova 5, 811 03 Bratislava, IČO: 36 682 179 (ďalej len "úpadca"),
ako dražobník poverený výkonom dražby v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a podľa záväzného pokynu veriteľského výboru vyhlasuje 1. kolo dražby majetku úpadcu,
a to Súboru majetku: hnuteľný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, súpis ktorého bol
zverejnený v OV č. 65/2016 zo dňa 06.04.2016, číslo záznamu K007595, ako súpisová zložka majetku č. 1 až
č. 832 ako celok. Súbor vecí pozostáva zo súboru interiéru, súboru elektrotechnických zariadení a jedného kusu
stroja/strojného zariadenia (položka č. 514), opätovné stanovenie súpisnej hodnoty Súboru majetku zverejnené
v OV č. 190/2016 zo dňa 04.10.2016.
Dražobník a navrhovateľ dražby:
Správca
Osvedčujúci notár:
JUDr. Tomáš Trella, Panenská 24, 811 03 Bratislava
Miesto konania dražby:
Business Center Bratislava, Miletičova 21, 821 08 Bratislava (zasadačka na 9. poschodí)
Dátum konania dražby:
17.03.2017 (piatok)
Čas otvorenia dražby:
11:00 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu:
10:45 hod.
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť:
10:30 hod.
Podmienka vstupu pre verejnosť:
Bez podmienky (limitom je kapacita zasadačky)
Opakovaná dražba:
Nie
Označenie a opis predmetu dražby:
Súbor majetku: hnuteľný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, súpis ktorého bol
zverejnený v OV č. 65/2016 zo dňa 06.04.2016, číslo záznamu K007595, ako súpisová zložka majetku č. 1 až
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnený v OV č. 65/2016 zo dňa 06.04.2016, číslo záznamu K007595, ako súpisová zložka majetku č. 1 až
č. 832, ktorý sa draží iba ako celok. Súbor majetku pozostáva zo súboru interiéru, súboru elektrotechnických
zariadení a jedného kusu stroja/strojného zariadenia (položka č. 514), ide o používané veci, ktorých stav zodpovedá
veku a spôsobu používania. Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1. Predmet dražby sa draží
v stave v akom stojí a leží.
Predmet dražby je predmetom Nájomnej zmluvy zo dňa 01.12.2008 v znení Dodatkov.
Vlastníkom predmetu dražby je úpadca, ktorý je platiteľom DPH, preto k najvyššiemu podaniu bude účtovaná DPH.
Cena predmetu dražby:
429.267,22 EUR bez DPH a 515 120,66 EUR s DPH (DPH vo výške 85 853,44 EUR)
Cena je stanovaná podľa zákona č. 7/2005 Z.z. ako súpisná cena určená správcom, na základe znaleckých
posudkov č. 15/2016, č. 6K/61/2015 ZP č. 19/2015 – 201600784416_20 a č. 8/2015
Najnižšie podanie:
429.267,22 EUR bez DPH
Minimálne prihodenie:
10.000,00 EUR
Dražobná zábezpeka:
40.000,00 EUR
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky:
Bankovým prevodom, alebo vkladom na bankový účet správcu, IBAN: SK20 0200 0000 0036 3137 0351 vedený vo
VÚB a.s. nasledovne:
Variabilný symbol - IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa, Správa
pre prijímateľa: 6K/61/2015 ZABEZPEKA – DRAZBA, a to všetko tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na
účet najneskôr do otvorenia dražby.
Nie je možné zloženie dražobnej zábezpeky platobnou kartou ani šekom.
Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet správcu vykonaný tak, aby
zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr do otvorenia dražby.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, zložiteľ,
ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v deň konania
dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená dražobná
zábezpeka. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny:
Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením spolu s DPH, po odpočítaní zaplatenej
zábezpeky, na bankový účet správcu, SK20 0200 0000 0036 3137 0351 vedený vo VÚB a.s., a to bankovým
prevodom alebo vkladom pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o
nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: 6K/61/2015 DOPLATOK – DRAZBA, a to tak, aby bola na daný účet
pripísaná do 15 dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby:
Termíny obhliadky: 27.02.2017 a 28.02.2017 o 12:00 hod. Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Termíny obhliadky: 27.02.2017 a 28.02.2017 o 12:00 hod. Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň
pred konaním obhliadky na telefónnom čísle +421 (2) 50579561, prípadne e-mailom: jan.polomsky@gmail.com.
V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. je držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku
predmetu dražby v stanovených termínoch.
Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách, a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi: a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.), c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako jeden (1) mesiac, d)
v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného
účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe
vyhlásenej správcom v konkurznej veci číslo konania 6K/61/2015, e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou
z dražby.
Nadobudnutie vlastníctva:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením spolu s DPH v ustanovenej lehote a stanoveným spôsobom,
prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po pripísaní doplatku vydraženej ceny
predmetu dražby dostane vydražiteľ od správcu dve (2) vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
Správca odovzdá vydražiteľovi predmet dražby na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Vzhľadom na primerané použitie zákona č. 527/2002 Z.z. je potrebné nasledovné poučenie aplikovať primerane,
najmä vzhľadom na § 91 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách:
(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu,
ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v
ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie
súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.

K002729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Proksa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova 2007/63, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1960
Obchodné meno správcu:
JUSTICIA Recovery k. s.
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/25/2015 S1699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/54/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty úpadcu:
Pozemky:
Druh pozemku: Ostatné plochy
Výmera:192 m²
Štát: SR
Okres: Vranov nad Topľou
Obec: HOLČÍKOVCE
K.Ú. Holčíkovce
LV: 724
parc. č.: 493/ 10
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 5 000,00 €
Vlastníik: Proksa Ján r. Proksa, Bellova 63, Bratislava, SR
Všeobecná podstata - Pozemky - spolu 5 000,00 €

JUSTICIA Recovery k. s., správca

K002730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Proksa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova 2007/63, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1960
Obchodné meno správcu:
JUSTICIA Recovery k. s.
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/54/2015 S1699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/54/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUSTICIA Recovery k. s., so sídlom Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 47 253 843 značka správcu S 1699
vo
veci
vyhláseného
konkurzu
na
majetok
dlžníka:
Ján Proksa, nar. 29.09.1960, Bellova
2007/63, 831 01 Bratislava, právne zast.: Mgr. Ianko Troiak, Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen týmto v zmysle
ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať na adrese: Mlynské Nivy 48, 821 09
Bratislava (v budove Business Centrum Bratislava) dňa 28.2.2017 o 10.00 hod.
Prezencia účastníkov sa uskutoční od 9.00 hod do 10.00 hod.
Veriteľ predloží pri prezencii doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z OR. Zástupcovia veriteľov sa
preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
Program schôdze:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.Otvorenie
2.Zistenie stanovísk veriteľov v konkurze dlžníka
3.Informácia o priebehu konkurzu
4.Voľba veriteľského výboru
5.Záver

JUSTICIA Recovery k. s., správca

K002731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miklós Kozsár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 33, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/37/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/372016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca oznamuje, že v zmysle §35 ods.3 ZKR je schôdza veriteľov uznášania schopná ak je prítomný aspoň jeden
veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať. Dňa 26.01. 2017 nebol prítomný žiaden veriteľ a preto správca stanovuje
termín opakovanej schôdze veriteľov na deň 28.02. 2017 o 11.00 hod., v sídle správcu: Platanová č.5,
Košice.
JUDr. Juraj Gavalčin,
správca

K002732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šopiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 353, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o výzve na uplatnenie predkupného práva
JUDr. Jana Čepčeková so sídlom Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Jozef Šopiak, nar. 30.03.1946, bytom 094 35 Soľ 353 týmto vyzývam v súlade s ust. § 93 ods. 1 zákona č.: 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov spoluvlastníkov (ďalej len ako ,,oprávnená osoba v
príslušnom gramatickom tvare), na uplatnenie predkupného práva pri predaji nehnuteľností v majetku úpadcu.
Predmetom speňažovania sú nehnuteľnosti, patriace do všeobecnej podstaty, uverejnený doplnený súpis majetku je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetom speňažovania sú nehnuteľnosti, patriace do všeobecnej podstaty, uverejnený doplnený súpis majetku je
v OV č.: 226/2016 pod K026778 zo dňa 25.11.2016.
Doplnený súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu Jozef Šopiak, nar. 30.03.1946, bytom 094 35 Soľ 353
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 764, parcela registra E, na parcele č. 1599/73 o výmere 5824 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/6, Súpisová hodnota majetku: 348,57 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 765, parcela registra E, na parcele č. 1599/148 o výmere 2916 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3, Súpisová hodnota majetku: 349,05 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávne porasty, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 479, parcela registra E, na parcele č. 1537/2 o výmere 940 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9, Súpisová hodnota majetku: 6,68 Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku:
vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávne porasty, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 479, parcela registra E, na parcele č. 1537/3 o výmere 603 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9, Súpisová hodnota majetku: 4,29 Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku:
vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 482, parcela registra E, na parcele č. 1536/5 o výmere 3233 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9, Súpisová hodnota majetku: 129,- Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 763, parcela registra E, na parcele č. 1073/9 o výmere 3513 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/15, Súpisová hodnota majetku: 84,10 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 766, parcela registra E, na parcele č. 1599/53 o výmere 5472 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 5/30, Súpisová hodnota majetku: 327,50 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 766, parcela registra E, na parcele č. 1599/53 o výmere 5472 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/30, Súpisová hodnota majetku: 65,50 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 857, parcela registra E, na parcele č. 1536/6 o výmere 5048 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3, Súpisová hodnota majetku: 604,25 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Podmienky odkúpenia podielov:
1. Záujemcovia musia byť podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti uvedených v jednotlivých súpisových zložkách
.
2. Záujemcovia doručia správcovi ponuky poštou, alebo osobne na adresu správcu JUDr. Jana Čepčeková so
sídlom Námestie slobody 2, 066 01 Humenné a to do 60 dní od zverejnenia tejto výzvy najneskôr do 14.00 hod.
posledného dňa, v zalepenej obálke s označením ,,Konkurz 2K/22/2016 neotvárať,, spolu s výpisom registra, resp.:
živnostenského listu, kópiou občianskeho preukazu alebo rodného listu.
3. Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk - uskutoční správca na adrese správcu do 10 dní po uplynutí
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3. Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk - uskutoční správca na adrese správcu do 10 dní po uplynutí
lehoty na doručenie obálok.
4. Návrh musí obsahovať ponuku na odkúpenie za kúpnu cenu minimálne vo výške 100 % súpisovej hodnoty. K
cenovej ponuke záujemca právnická osoba priloží výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, fyzická
osoba - podnikateľ živnostenský list, fyzická osoba –nepodnikateľ kópiu rodného listu.
5. Informácie o predmete speňažovania na telefónnom čísle +421 915 954 474 v úradných hodinách.
6. Záujemca o odkúpenie podielu je povinný uhradiť preddavok kúpnej ceny vo výške 50 % minimálnej ponuky na
odkúpenie podielu s úhradou na účet správcu č. ú.: 4023710345/7500, IBAN: SK19 7500 0000 0040 2371 0345
vedený v ČSOB, a.s., pobočka Humenné, VS: 2222016, v správe pre prijímateľa uviesť: uplatnenie predkupného
práva - najneskôr do termínu uzávierok ponúk.
7. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
8. Úspešný záujemca bude povinný uhradiť okrem kúpnej ceny aj všetky poplatky spojené s prevodom
nehnuteľností.
9. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu alebo
neuhradí kúpnu cenu podľa pokynov správcu, má správca nárok na sankciu voči tomuto záujemcovi vo výške 50 %
z ponúknutej kúpnej ceny.
10. Úspešný účastník (ktorému predaj odsúhlasí zástupca veriteľov) je povinný do 20 dní od obdŕžania oznámenia o
výsledku ponukového konania na odkúpenie podielov uzavrieť kúpnu zmluvu a v tejto lehote uhradiť kúpnu cenu.
11. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky, alebo ponukové konanie zrušiť, resp. opätovne
vyhlásiť ponukové konanie v záujme dosiahnutia čo najvyššieho výťažku pre veriteľa.
12. Podľa výsledkov prvého kola správca rozhodne o ďalšom postupe na základe záväzného pokynu udeleného
zástupcom veriteľov.
13. V prípade nevyužitia ponuky správca nebude ďalej viazaný predkupným právom oprávnenej osoby.
V Humennom 02.02.2017
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K002733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Galbavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tekovská Breznica 286, 966 52 Tekovská Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/69/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/69/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Zabezpečené pohľadávky veriteľa sú zapísané v zozname pohľadávok pod položkami 2.1 a 2.2

1./ Stavby
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súpisné číslo
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parcelné číslo

LV č. štát obec

ulica a orientačné číslo

Deň vydania: 07.02.2017

katastrálne územie

súpisová hodnota

1.

rod. dom 1

163/25

387

SR Nadlice nezistené

Nadlice

19 500,00 €

2.

garáž

163/36

387

SR Nadlice nezistené

Nadlice

1 000,00 €

0

2./ Pozemky

por.č. druh pozemku

parcelné číslo

výmera v m2

LV č. štát obec

katastrálne územie

súpisová hodnota

1.

Záhrada

163/14

852

387

SR Nadlice Nadlice

10 224,00 €

2.

Zastavaná plocha a nádvorie

163/25

466

387

SR Nadlice Nadlice

6 990,00 €

3.

Zastavaná plocha a nádvorie

163/36

25

387

SR Nadlice Nadlice

375,00 €

V Banskej Bystrici dňa 02.02.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K002734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Galbavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tekovská Breznica 286, 966 52 Tekovská Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/69/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/69/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
3./ Hnuteľné veci

por.č. Popis hnuteľnej veci

1.

výrobné / inventárne číslo

Osobné motorové vozidlo továrenskej značky BMW VIN:
320d 346L/AS71/31, EČ: ZC091BE
WBAAS710X0PM90201

stav
opotrebovanosti

rok výroby / rok
nadobudnutia

súpisová
hodnota

opravené po
nehode

2004

3 000,00 €

V Banskej Bystrici dňa 02.02.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca
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K002735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Smorada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Exnárova 6621/5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/43/2015 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/43/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

17. iná majetková hodnota
Dôvod zapísania
Právny dôvod
Celková suma
Súpisová hodnota
Deň zapísania

Nespochybniteľné vlastnícke právo úpadcu
Nevyčerpaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
663,88 €
663,88 €
02.02.2017

V Poprade, 02.02.2017
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K002736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jiřina Varcholová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hriadky 275, 976 33 Poniky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.9.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2 K 98/2015 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2 K 98/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonom rozhodnutia, za mesiac december 2016 vo
výške 43,64 €.

Vo Zvolene 2.2.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Ramšáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2206/37, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1967
Obchodné meno správcu:
BS Správcovská k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2015 S1761
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

BS Správcovská k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Jana Ramšáková, nar. 04.10.1967, bytom Trebišov,
Komenského 2206/37, v zmysle § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej
podstaty úpadcu.

typ súpisovej zložky: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
p.č.: 16
popis: zrážka z príjmu za obdobie 12/2016
(príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou)
mena: EUR
suma: 254,30
súpisová hodnota: 254,30
dátum zapísania: 01.02.2017
dôvod zapísania: § 72 ods.2 ZKR

V Trebišove dňa 02.02.2017
BS Správcovská k.s.

K002738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Toráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R.Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/2/2017 S285
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Hurtiš, správca konkurznej podstaty úpadcu Bc. Lucia Toráčová, nar. 15.9.1975, bydliskom R.Jašíka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jozef Hurtiš, správca konkurznej podstaty úpadcu Bc. Lucia Toráčová, nar. 15.9.1975, bydliskom R.Jašíka
1959/5, Prievidza 971 01, kde bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Trenčín sp.zn. 40K/2/2017 zo
dňa 26.1.2017 oznamujem, že v zmysle ustanovenia § 8 ods.4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť počas pracovných dní od 7.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod.
do 14.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel.č. 0905637177.

K002739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Nekanovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2013S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Tomáš
Nekanovič, nar. 26.02.1978, bytom Františkánska 3, 917 01 Trnava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Trnava pod sp. zn. 23K/16/2013, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje
doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
Číslo
súp. zl.

Popis

Súpisová hodnota

26.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu za 12/2016

51,15 €

Sporný zápis

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K002740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kostelná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prašník 264, 922 11 Prašník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/13/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/13/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Katarína
Kostelná, nar. 03.05.1990, bytom 922 11 Prašník 264, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava
pod sp. zn. 36K/13/2016, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku
všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
A. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE
Č. súp. zl. Banka

Číslo účtu

Popis

Dátum transakcie

Súpisová hodnota

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12.01.2017

48,64 €

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K002741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Toráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R.Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/2/2017 S285
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/2/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov JUDr. Jozef Hurtiš, správca úpadcu Bc. Lucia Toráčová, nar. 15.9.1975,
R.Jašíka 1959/5, Prievidza, zvoláva v zmysle ust. § 34 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
3.5.2017 o 13:00 hod. v Prievidzi na Matice Slovenskej č. 17. Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, do konania prvej schôdze veriteľov
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ZKR
5. Záver

Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia fyzické osoby sú povinný 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 povinný predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.

JUDr. Jozef Hurtiš správca

K002742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Euro LOGOS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senecká cesta 2, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 232 475
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/8/2014 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/8/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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36K/8/2014
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní I. kola verejného ponukového konania.
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty úpadcu Euro LOGOS, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Senecká cesta 2, 931 01 Šamorín, IČO: 36 232 475, v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa,
ponúka v I. kole verejného ponukového konania majetok úpadcu – pohľadávky , zapísané v súpise majetku
tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa pod súpisovou položkou č. 13 až 23 zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 105/2014 zo dňa 04.06.2014 a to:
Por.
Súpisová
Peňažná pohľadávka
Istina v € Právny dôvod vzniku
č.
hodnota v €
Peňažná
pohľadávka
voči
spoločnosti
ARENA
Finančná zábezpeka – faktúra č. 2009011 zo dňa
13. RESTAURANT, s.r.o. v konkurze, so sídlom Bratislavská 11.637,39
116,37
27.02.2009, splatná 05.03.2009
ulica 1200/35B, 931 01 Šamorín, IČO: 44 578 130.
Peňažná
pohľadávka
voči
spoločnosti
ARENA
Nájomné za obdobie od 30.5. do 30.9.2009 – faktúra
14. RESTAURANT, s.r.o. v konkurze, so sídlom Bratislavská 19.635,00
196,35
č. 2009076 zo dňa 30.05.2009, splatná 05.06.2009
ulica 1200/35B, 931 01 Šamorín, IČO: 44 578 130.
Peňažná
pohľadávka
voči
spoločnosti
ARENA
Zálohové platby za služby poskytované s nájom
15. RESTAURANT, s.r.o. v konkurze, so sídlom Bratislavská 7.933,33 nebyt. priestoru - faktúra č. 2009077 zo dňa 79,33
ulica 1200/35B, 931 01 Šamorín, IČO: 44 578 130.
30.05.2009, splatná 05.06.2009
Peňažná
pohľadávka
voči
spoločnosti
ARENA
Marketingové služby za obdobie od 30.05.16. RESTAURANT, s.r.o. v konkurze, so sídlom Bratislavská 952,00
30.09.2009 - faktúra č. 2009097 zo dňa 19.08.2009, 9,52
ulica 1200/35B, 931 01 Šamorín, IČO: 44 578 130.
splatná 01.09.2009
Peňažná
pohľadávka
voči
spoločnosti
ARENA
Nájomné za 4. kvartál 2009 – faktúra č. 2009156 zo
17. RESTAURANT, s.r.o. v konkurze, so sídlom Bratislavská 58.905,00
589,05
dňa 19.08.2009, splatná 01.09.2009
ulica 1200/35B, 931 01 Šamorín, IČO: 44 578 130.
Peňažná
pohľadávka
voči
spoločnosti
ARENA
Marketingové služby za obdobie od 01.10.18. RESTAURANT, s.r.o. v konkurze, so sídlom Bratislavská 714,00
31.12.2009 - faktúra č. 2009157 zo dňa 19.08.2009, 7,14
ulica 1200/35B, 931 01 Šamorín, IČO: 44 578 130.
splatná 01.09.2009
Peňažná
pohľadávka
voči
spoločnosti
ARENA
Vyúčtovanie nákladov za 3. kvartál 2009 -spotreba
19. RESTAURANT, s.r.o. v konkurze, so sídlom Bratislavská 3.976,81 el. energie, vody - faktúra č. 2009246 zo dňa 39,77
ulica 1200/35B, 931 01 Šamorín, IČO: 44 578 130.
23.10.2009, splatná 06.11.2009
Peňažná
pohľadávka
voči
spoločnosti
ARENA
Dodatočné nájomné za obdobie 1.10.-31.12.2009 20. RESTAURANT, s.r.o. v konkurze, so sídlom Bratislavská 5.950,00 faktúra č. 2009272 zo dňa 28.10.2009, splatná 59,50
ulica 1200/35B, 931 01 Šamorín, IČO: 44 578 130.
11.11.2009
Peňažná
pohľadávka
voči
spoločnosti
ARENA
Marketingové služby „Vianoce“ - faktúra č. 2009329
21. RESTAURANT, s.r.o. v konkurze, so sídlom Bratislavská 238,00
2,38
zo dňa 20.11.2009, splatná 04.12.2009
ulica 1200/35B, 931 01 Šamorín, IČO: 44 578 130.
Peňažná
pohľadávka
voči
spoločnosti
ARENA
Vyúčtovanie nákladov za 4. kvartál 2009 -spotreba
22. RESTAURANT, s.r.o. v konkurze, so sídlom Bratislavská 10.130,21 el. energie, vody - faktúra č. 2009246 zo dňa 101,30
ulica 1200/35B, 931 01 Šamorín, IČO: 44 578 130.
31.12.2009, splatná 31.01.2009
Peňažná
pohľadávka
voči
spoločnosti
ARENA
Nájomné za 1. kvartál 2010 – faktúra č. 201000036
23. RESTAURANT, s.r.o. v konkurze, so sídlom Bajkalská 58.905,00
589,05
zo dňa 31.03.2010, splatná 14.04.2010
18/A, 821 08 Bratislava, IČO 36 229 334

Pohľadávky zapísané v súpise majetku pod por. č.13 až 16 a č. 18- 23 sú predmetom konania vedeného na OS
Trnava pod sp. zn. 36 Cbi/22/2012 o určení pohľadávok popretých správcom v konkurznom konaní sp. zn.
25K/14/2012 vedenom na majetok úpadcu ARENA RESTAURANT, s.r.o. v konkurze. Pohľadávka zapísaná
v súpise majetku pod por. č. 17 nebola uplatnená prihláškou v hore uvedenom konkurznom konaní.
Správca vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk na odkúpenie vyššie uvedeného majetku patriaceho
do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa ako kompletného súboru pohľadávok. Víťaznou bude ponuka
s najvyššou ponúknutou cenou, pokiaľ bude spĺňať nasledovné podmienky ponukového konania:
1.
Záujemcovia doručia záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „Ponukové kolo – Euro LOGOS,
s.r.o. v konkurze, PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK - NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu
kancelárie správcu: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, Royova 9, 921 01 Piešťany v lehote 15 dní odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia oznámenia o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty alebo ponuky bez označenia „Ponukové kolo – Euro LOGOS,
s.r.o. v konkurze, PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK- NEOTVÁRAŤ“ sa nebude prihliadať.
2.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada len na
jednu a to najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada.

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

52

Obchodný vestník 26/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2017

3.
Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť.
4.

Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:

a) Nezameniteľné označenie a identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom;
b) označenie jednotlivých pohľadávok ponúkaných v ponukovom konaní;
c) výšku ponúkanej ceny.
Na ponuku, ktorá neobsahuje náležitosti uvedené v tomto bode sa neprihliada.
5.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 500,- Eur na
ponúknutú odplatu za predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr
ponúknutú odplatu za predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk. Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s
podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť
zostatok odplaty za predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu
v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty
a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak:
a) ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
b) záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
c) víťazná ponuka nebola schválená zabezpečeným veriteľom. Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať
podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom
konaní nebude prihliadať. V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia
zmluvy dôjde k zaplateniu niektorej z pohľadávok tvoriacich Predmet speňaženia, uspokojené pohľadávky už
nebudú predmetom postúpenia, pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr
jeden pracovný deň pred dohodnutým termínom uzatvorenia zmluvy. Víťazný záujemca môže z uvedeného
dôvodu odmietnuť uzatvorenie zmluvy.
6.
Účet úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania je účet vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK66 7500 0000 0040 2112 4449 (ďalej len „účet”)
7.

Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou, ktorá však v I. kole verejného ponukového

konania nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty majetku uvedenej v súpise majetku pri
jednotlivých súpisových položkách.
8.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky a všetky ponuky, ktoré nespĺňajú hore
uvedené podmienky.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk:
1. Správca otvorí riadne doručené ponuky do 5 kalendárnych dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.
Správca vyhodnotí ponuky do 3 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok. Pri vyhodnotení ponukového
konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za predmet speňaženia. O vyhodnotení ponúk
vyhotoví správca úradný záznam z otvárania obálok, ktorý bezodkladne doručí zabezpečenému veriteľovi.
Zabezpečený veriteľ schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje
správcu do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. Uzatvorenie zmluvy
o postúpení pohľadávok ako aj určenie úspešného záujemcu podlieha súhlasu zabezpečeného veriteľa.
2. Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli zabezpečený veriteľ,
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2. Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli zabezpečený veriteľ,
správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech
účtu úpadcu najneskôr pred podpisom zmluvy o postúpení pohľadávok, a to v lehote určenej správcom, ktorá
nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne
oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty. Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade
s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na
víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
3. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ponukové podmienky sa použijú primerane.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.
Podrobnejšie informácie ohľadom predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky tel. č.: 0903/454509 alebo
cez e-mail: jana.petrovlaiferov@gmail.com.
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca úpadcu Euro LOGOS, s.r.o. v konkurze

K002743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Juriga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popudinské Močidľany 211, 908 61 Popudinské Močidľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/39/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/39/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Milan
Juriga, nar. 16.03.1964, bytom Popudinské Močidľany 211, 908 61 Popudinské Močidľany, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 25K/39/2016, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
A. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE
Č. súp. zložky

Banka

Číslo účtu

Popis platby

Súpisová hodnota

4.

Sberbank Slovensko, a.s.

1000225781/3100

Nárok na zrážku zo mzdy úpadcu za 12/2016

270,00 EUR

JUDr. Erik Bilský, správca S1477
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K002744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO - AZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 797 541
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/43/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/43/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: AUTO AZ s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 797 541, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Trnava pod sp. zn. 25K/43/2015, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje
doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
B. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE
Čís.
súp.zl.

Banka

9.

Sberbank Slovensko,
1000011185/3100 5.1.2017
a.s.

Číslo účtu

Dátum
transakcie

Popis

Súpisová
hodnota

Kaucia od popierajúceho veriteľa Ľubomír Farenzena
350,00 €
VS: 406/1

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K002745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kaličiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč 847/51, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1964
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2016 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 9
iná majetková hodnota
suma
79,02 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná obdobná
Československá obchodná banka, a.s.
inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR
79,02 EUR
deň zapísania majetku
01.02.2017
majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods.
dôvod zapísania majetku
1 ZKR
zrážka z dôchodku úpadcu poukázaná Sociálnou poisťovňou na účet správcu
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-
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LexCreditor k.s.

K002746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Kóša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Imeľ 946 52, 946 52 Imeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1959
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/36/2015 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/36/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku:
č. 12: Iná majetková hodnota vo výške 51,03 EUR predstavujúca najvyššiu prípustnú časť zo mzdy úpadcu Július
Kóša za December 2016 podliehajúcu konkurzu od zamestnávateľa DELTA SPED s.r.o., Jazerná 10/3, 945 01
Komárno, IČO: 36 564 753. Deň zápisu: 16.01.2017.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K002747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lengyel Jozef, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/26/2016 S1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/26/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V súlade s § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. zverejňuje správca konkurznej
podstaty úpadcu Ing. Jozef Lengyel, bytom Tajovského č. 1, 811 04 Bratislava, nar. 14.07.1947 nasledujúce
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Súpis majetku - všeobecná podstata – pohľadávky z účtu v banke:
Číslo
súpisovej
zložky
1

Dôvod zápisu Dátum zápisu
Súpis majetku - Všeobecná podstata - Zostatková
do
súpisu do
súpisu
Pohľadávky z účtu v banke
suma
majetku
majetku
Zrážky z dôchodku úpadcu podľa § 72
§ 67 odsek 1 02.
februára odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. 42,53 EUR,
písm. b) ZKR 2017
prevod z účtu OS BA I 1.659,70 EUR, 2.420,75 €
úroky 0,05 EUR

Číslo účtu
IBAN:
8360
0042
9856

Mena Banka

SK27
mBank
S.A.,
5207
EUR pobočka
0572
zahraničnej banky

V Bratislave, dňa 02. februára 2017

JUDr. Martin Aksamit, správca
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K002748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 049 753
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2013 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo 16. zasadnutia veriteľského výboru
KANAPA spol. s r.o. v konkurze
Deň konania: 01.02.2017
Čas konania: 11:00 hod.
Miesto konania: kancelária zástupcu predsedu VV
Zvolávateľ zasadnutia: Správca úpadcu
Prítomní na zasadnutí v zmysle písomného hlasovania veriteľského výboru: Sparkasse am Niederrhein - Sparkasse
des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen - Vluyn und Rheinberg – v zastúpení JUDr. Timotej Braxator,
Ing. Vladimír Chrenko VLAMIPET, JUDr. Ing. Matej Šebesta. V zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR hlasovali
členovia VV písomne a preto sa na účely uznášania schopnosti považujú za prítomných.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia, 2. Uloženie záväzného pokynu na zorganizovanie dražby za podmienok dražby
predložených v Žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu, 3. Záver.
1.

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal a otvoril jeho zvolávateľ. Veriteľský výbor je uznášania schopný
vzhľadom na skutočnosť, že písomne hlasovali traja členovia veriteľského výboru (Sparkasse am Niederrhein Sparkasse des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen - Vluyn und Rheinberg – v zastúpení JUDr.
Timotej Braxator, Ing. Vladimír Chrenko VLAMIPET, JUDr. Ing. Matej Šebesta) a na základe uvedeného sa taktiež
považujú za prítomných.
2.
Uloženie záväzného pokynu na zorganizovanie dražby za podmienok dražby predložených
v Žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu
Pred hlasovaním bola každému členovi VV doručená Žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu vo
veci stanovenia podmienok dražby. Traja členovia VV hlasovali podľa ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR písomne,
v súvislosti s Uznesením č. 2 prijatým na 15. zasadnutí veriteľského výboru za speňaženie vybraných nehnuteľností
úpadcu za podmienok dražby predložených v Žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu.
Hlasovanie: Za: Sparkasse am Niederrhein - Sparkasse des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen
- Vluyn und Rheinberg – v zastúpení JUDr. Timotej Braxator, Ing. Vladimír Chrenko VLAMIPET, JUDr. Ing.
Matej Šebesta, Proti: nikto, Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor v konkurze na majetok úpadcu KANAPA spol. s r.o. v konkurze, udeľuje
správcovi úpadcu JUDr. Barbore Hudekovej v súvislosti s Uznesením č. 2 prijatým na 15. zasadnutí
veriteľského výboru záväzný pokyn na speňaženie vybraných nehnuteľností úpadcu za podmienok dražby
predložených v Žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu.

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

57

Obchodný vestník 26/2017

3.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2017

Záver

Na záver zvolávateľ oznámil, že zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpisuje predseda
veriteľského výboru, ktorý je povinný do piatich dní od zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na
Okresný súd Trenčín do konkurzného spisu a správcovi. Správca je následne povinný zabezpečiť zverejnenie
zápisnice v Obchodnom vestníku.

Predseda VV

K002749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIOS, spol. s r. o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textilná 23, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 228 581
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K18/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K18/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu MIOS, s.r.o. „v konkurze“, Textilná 23,
Ružomberok, IČO: 30 228 581, so sídlom kancelárie Martin, P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, IČO: 33 224 391,
zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 1336 (ďalej len „Správca“ alebo
„Vyhlasovateľ“) konajúc s odbornou starostlivosťou predkladá výzvu na predkladanie záväzných ponúk týkajúcich
sa podmienok, za ktorých predkladateľ ponuky uzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky, ktorá bude uzavretá medzi
predkladateľom ponuky, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako víťazná (ďalej len „Výzva“) v súlade so záväzným
pokynom uloženým Okresným súdom v Žiline č. k. 3 K 18/2012-156 zo dňa 21. 10. 2016 ako príslušným orgánom,
ktorý udelil správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného vo všeobecnej podstate, zverejnenej
v Obchodnom vestníku č. 199/2012 zo dňa 15. 10. 2012 pod položkou K013267 v súpisovej hodnote 718,90 Eur
vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového konania
·

·

na odplatné postúpenie pohľadávky úpadcu zapísanej vo všeobecnej podstate, zverejnenej
v Obchodnom vestníku č. 199/2012 zo dňa 15. 10. 2012 pod položkou K013267 v súpisovej
hodnote 718,90 Eur, pod poradovým číslom súpisu všeobecnej podstaty č. 13 – 19 voči dlžníkovi Ing.
Jozefovi Blumensteinovi, Čutkovská 8127/6, Ružomberok, IČO: 43 351 913, priznanej právoplatným
a vykonateľným rozhodnutím Okresného súdu v Ružomberku č. k. 8 Cb/14/2013 zo dňa 22. 07. 2013,
ktoré nadobudlo právoplatnosť 27. 9. 2013 a vykonateľnosť 1. 10. 2013
najvýhodnejšej
ponuke.
Pohľadávka sa bude speňažovať ako celok a nie jednotlivo po jednotlivých položkách samostatne.
Pohľadávka je priznaná vrátane príslušenstva tvoriaceho úrok z omeškania 9 % p. a. zo sumy 102,70 Eur
od 08. 07. 2010 do zaplatenia, zo sumy 102,70 Eur od 07. 08. 2010 do zaplatenia, zo sumy 102,70 Eur od
8. 9. 2010 do zaplatenia, zo sumy 102,70 Eur od 8. 10. 2010 do zaplatenia, zo sumy 102,70 od 06. 11.
2010 do zaplatenia, zo sumy 102,70 Eur od 08. 12. 2010 do zaplatenia, zo sumy 102,70 Eur od 08. 01.
2011 do zaplatenia.

Podmienky verejného ponukového konania:
Záujemcovia o odplatné postúpenie pohľadávky špecifikovanej v súpise všeobecnej podstaty doručia písomné
záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „Konkurz – MIOS VP“ na adresu správcu: JUDr. Milota
Ferenčíková, PhD., správca, Ul. P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, poštou alebo osobne do kancelárie správcu
najneskôr v termíne do 15 dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku tak, aby jej doručenie, resp.
prevzatie bolo zaevidované v stanovenej lehote u vyhlasovateľa. Za včas podané sa nepovažujú Ponuky, ktoré boli
v uvedenej lehote len podané na prepravu poštou resp. kuriérom Vyhlasovateľovi. Na Ponuky doručené po uplynutí
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v uvedenej lehote len podané na prepravu poštou resp. kuriérom Vyhlasovateľovi. Na Ponuky doručené po uplynutí
lehoty sa nebude prihliadať.
Pohľadávka sa ponúka na odplatné postúpenie ako súbor s príslušenstvom tvoriacim úrok z omeškania 9 % p. a.
a nie jednotlivo po jednotlivých položkách samostatne.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, v prípade viacerých ponúk správca prihliada na najvyššiu
z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ponuka predkladateľa musí byť písomná a musí obsahovať:
1) všeobecné identifikačné údaje a doklady týkajúce sa Predkladateľa minimálne v rozsahu:
- identifikačné údaje Predkladateľa/fyzickej osoby: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, IČO,
bankové spojenie IBAN, kontakt – mailová adresa a telefonický kontakt, kde bude informovaný o výsledku
ponukového konania
- identifikačné údaje Predkladateľa/právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať za spoločnosť, bankové spojenie, kontakt – mailová adresa a telefonický kontakt, kde bude
informovaný o výsledku ponukového konania
- u fyzickej osoby (tuzemskej alebo zahraničnej ) totožnosť fyzickej osoby, vyznačené číslo a platnosť dokladu,
dátum narodenia, kontakt – mailová adresa a telefonický kontakt, kde bude informovaný o výsledku ponukového
konania.
Ak Ponuka Predkladateľa - fyzickej osoby bude vyhodnotená ako víťazná, je Predkladateľ – fyzická osoba, povinný
doklad totožnosti predložiť k nahliadnutiu Vyhlasovateľovi v origináli na overenie uvedených údajov v ponuke
- u tuzemskej právnickej osoby originál/overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra,
nie staršiu ako 30 dní (uznesenie súdu príp. iného orgánu nepovažujeme za doklad nahradzujúci výpis z
obchodného alebo obdobného registra),
- u zahraničnej právnickej osoby originál/overenú kópiu výpisu z príslušného registračného súdu, nie staršiu ako 30
dní, ktorý musí byť súdno-znalecky preložený do slovenského jazyka. Zahraničná fyzická alebo právnická osoba
musí zároveň spĺňať podmienky vyplývajúce z Devízového zákona, aby mohla byť jej Ponuka vyhodnotená;
2) Ponúkanú odplatu za postúpenú pohľadávku, spôsob a lehotu na zaplatenie ponúkanej odplaty.
3) Správca vyhodnotí doručené ponuky najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa skončenia ponukového
konania a o výsledku bude v lehote 3 (troch) pracovných dní informovať príslušný orgán a záujemcov a zároveň
v tej istej lehote predloží záujemcovi s najvýhodnejšou ponukou návrh zmluvy o postúpení pohľadávky.
4) Zmluva o postúpení pohľadávky bude uzavretá najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponuky a oznámenia záujemcovi s najvýhodnejšou ponukou, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku a
zaplatí ponúkanú odplatu v plnej výške najneskôr v deň podpisu zmluvy bezhotovostnou formou na účet
úpadcu IBAN: SK5409000000000056724243. V prípade, že v stanovenej lehote najúspešnejší záujemca nezaplatí
ponúkanú odplatu, správca vyzve druhého najúspešnejšieho uchádza s druhou najvýhodnejšou ponukou
s návrhom na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky a zaplatenie ponúkanej odplaty.
5) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky predložené, ktoré nesplnia stanovené podmienky.
6) Výzva sa považuje za vyhlásenú dňom zverejnenia oznámenia Správcu o vyhlásení tejto Výzvy v Obchodnom
vestníku Slovenskej republiky.
7) Podmienky ako aj obsah, vznik, zánik a zmena všetkých právnych vzťahov, ktoré vzniknú v súvislosti s Výzvou
sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. a
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
8) Výzva na speňaženie majetku úpadcu nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle ust. § 276 a nasl.
Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
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V prípade potreby bližšie informácie poskytne správca na vyžiadanie mailom: m.ferencikova@mail.t-com.sk alebo
telefonicky 0905348868, 0434132965.
V Martine dňa 02. 02. 2017

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K002750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A.L.K.Humenné, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 22, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 471 046
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4R/2/2016 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Správca:

Ing. Eva Orbanová

Dátum konania:

2. 2. 2017

Miesto konania:

Prešov, Slovenská 69 – kancelária správcu

Doba konania:

11.00 hod. – 11.30 hod.

Prítomní:

podľa listiny prítomných

v Prešove

Program:
1. Prezentácia a otvorenie.
2. Schválenie alebo zamietnutie predloženého návrhu plánu.

K bodu 1 – Prezentácia a otvorenie
Zasadnutie otvoril predseda veriteľského výboru. Pred otvorením schôdze prebehla prezentácia prítomných členov
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Zasadnutie otvoril predseda veriteľského výboru. Pred otvorením schôdze prebehla prezentácia prítomných členov
veriteľského výboru a ďalších prizvaných osôb.

K bodu 2 – Schválenie alebo zamietnutie predloženého návrhu plánu
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že každému členovi veriteľského výboru bol reštrukturalizačný plán
v zákonnej lehote predložený. Vyzval členov veriteľského výboru, aby v zmysle § 144 ods. 1 ZKR vyjadrili
k predloženému návrhu plánu.
Po prednesení vyjadrení predseda veriteľského výboru dal hlasovať za prijatie predloženého
reštrukturalizačného plánu.

Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor schvaľuje predložený návrh plánu reštrukturalizácie a žiada správcu o zvolanie schvaľovacej
schôdze v zmysle § 144 ods. 3 ZKR. Zároveň veriteľský výbor odporúča, aby účastníci plánu oprávnení o schválení
plánu hlasovať na schvaľovacej schôdzi, hlasovali za jeho prijatie.

S Slovensko, spol. s r.o., predseda veriteľského výboru
Zastúpený: Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o.,
JUDr. Juraj Erben, konateľ

Ing. Eva Orbanová, správca

K002751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kerestveyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka ul. 159/3, 935 21 Tlmače - Lipník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1971
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2015 S 1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Úpadkyňa: Jana Kerestveyová, nar. 03.03.1971, bytom Mládežnícka ul. 159/3, 935 21 Tlmače – Lipník, sp. zn.
32K/51/2015, správca G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

4) Iná majetková hodnota

Por. č. Popis
13
Príjem úpadkyne za obdobie 08/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
14
Príjem úpadkyne za obdobie 09/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
15
Príjem úpadkyne za obdobie 10/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.

Hodnota
87,64 Eur
88,71 Eur
93,56 Eur

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s

K002752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kitta Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/40/2016 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/40/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku

Podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
Zabezpečenie
tretej osoby

Peňažná
pohľadávka

Všeobecná
podstata

príjem zo závislej činnosti úpadcu za
obdobie november 2016 vo výške
376.56
postihnutia exekúciou

Nie

Peňažná
pohľadávka

Všeobecná
podstata

príjem zo závislej činnosti úpadcu za
obdobie december 2016 vo výške
478.72
postihnutia exekúciou

Nie

Hnuteľná vec

Všeobecná
podstata

osobný automobil JAGUAR XF

Nie

2500.00

K002753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A.L.K.Humenné, spol. s r.o., v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 22, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 471 046
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4R/2/2016 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4R/2/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze
V právnej veci reštrukturalizácie dlžníka A.L.K.Humenné, spol. s r.o., v reštrukturalizácii, so sídlom
Štefánikova 22, 066 01 Humenné, IČO: 36 471 046 v zmysle ust. § 146 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení zvolávam schvaľovaciu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 1. 3. 2017 o
11. 00 hod. v priestoroch salóniku Drevár, ktorý sa nachádza v areáli Strednej priemyselnej škole drevárskej v
Prešove, na Bardejovskej ul. 24 (vedľa spoločnosti KRONOSPAN). Schvaľovaciu schôdzu zvolávam na základe
žiadosti veriteľského výboru po tom, ako bol reštrukturalizačný plán veriteľským výborom schválený a veriteľským
výborom bolo odporúčané, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať na schvaľovacej schôdzi,
hlasovali za jeho prijatie.
Program schvaľovacej schôdze: 1. Rozprava, 2. Hlasovanie veriteľov o prijatí reštrukturalizačného plánu.

Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu. Účastník plánu sa môže zúčastniť na
schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu
musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu a nazrieť do zoznamu žiadostí o zmenu plánu v kancelárii
správcu na Slovenskej ul. 69 v Prešove v kancelárskych hodinách v pondelok – piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod. a
od 13.00 hod. do 15.00. hod. Termín oboznámenia sa s plánom vopred dohodnite písomne na adrese kancelárie
správcu alebo na tel. čísle 0905 418 713.
Správca ďalej informuje, že v zmysle § 145 ZKR každý účastník plánu má právo najneskôr siedmy deň pred
konaním schvaľovacej schôdze písomne požiadať predkladateľa plánu prostredníctvom správcu o podrobnejšie
vysvetlenie ustanovení plánu, o opravu zjavnej chyby v písaní alebo počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti plánu,
o zaradenie svojej pohľadávky do inej skupiny, ako bola zaradená predkladateľom plánu, o zaradenie svojho
majetkového práva akcionára do inej skupiny, ako bolo zaradené predkladateľom plánu, o zaradenie svojej
zabezpečenej pohľadávky do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky v inom rozsahu ako v rozsahu určenom
predkladateľom plánu, o nižšie uspokojenie svojej pohľadávky oproti jej uspokojeniu navrhnutému v záväznej časti
plánu v prospech inej skupiny pohľadávok vytvorenej v záväznej časti plánu.

Ing. Eva Orbanová, správca

K002754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Astrová, s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľská 2, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 851 558
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/5/2014 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/5/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Radoslav Hajdúch - správca úpadcu Astrová, s. r. o. " v likvidácii ", so sídlom Ipeľská 2, Bratislava 821 07,
IČO: 36 851 558, týmto v súlade s ustanovením § 81 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.Z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), na základe
predchádzajúceho súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu majetku konkurznej podstaty úpadcu, udeleného
správcovi Okresným súdom Bratislava I v Uznesení sp. zn. 6K/5/2014 zo dňa 19.12.2016, vylučuje súpisovú
položku majetku č. 1 tvoriacu všeobecnú podstatu zo súpisu majetku konkurznej podstaty úpadcu:
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ÚDAJE O DLŽNÍKOVI
Blagoevova, s.r.o "v likvidácii"
Ipeľská 2
821 07 Bratislava
IČO: 36 851 531

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2017

PRÁVNY DÔVOD VZNIKU POHĽADÁVKY

SUMA POHĽADÁVKY

Dohoda o prevzatí dlhu zo dňa 31.12.2011

32.996,92 EUR

Dôvodom vylúčenia uvedenej súpisovej položky majetku tvoriacej všeobecnú podstatu je, že peňažná pohľadávka
so súpisovým č. 1 je majetkom, ktorý nie je možné speňažiť a teda je ho v zmysle ustanovenia § 81 odsek 1 ZKR
a nasl. dôvodné vylúčiť zo súpisu majetku.
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K002755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Blašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 49, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/56/2016-S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/55/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty podstaty zabezpečeného veriteľa:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, Slovenská republika
Číslo zabezpečenej pohľadávky : 2
Deň zápisu: 02.02.2017
Dôvod zapísania: majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Súpisová hodnota : 100.000,- Eur
Číslo zápisu: 1
Predmet zápisu: nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Petržalka, obec BA-m.č. Petržalka, okres
Bratislava V, zapísané na LV č. 2799 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, a to:
- byt nachádzajúci sa v bytovom dome so súp. č. 2602, na ulici Haanova, postavenom na pozemkoch reg. "C" KN:
• parcelné číslo 245, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 316 m2,
• parcelné číslo 246, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 318 m2,
• parcelné číslo 247, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 326 m2,
• parcelné číslo 248, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 325 m2;
• parcelné číslo 249, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 327 m2,
• parcelné číslo 250, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 323 m2;
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číslo bytu podľa LV: 57 číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) : Vchod
Haanova 19, 2. p.
Podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu : 8342/980650
veľkosť spoluvlastníckeho podielu na byt: vo výlučnom vlastníctve Dlžníka: spoluvlastnícky podiel 1/1
podiel na pozemku registra „C“
- parc. číslo 245, zastavané plochy a nádvoria, výmera 316 m2,
- parc. číslo 246, zastavané plochy a nádvoria, výmera 318 m2,
- parc. číslo 247, zastavané plochy a nádvoria, výmera 326 m2,
- parc. číslo 248, zastavané plochy a nádvoria, výmera 325 m2,
- parc. číslo 249, zastavané plochy a nádvoria, výmera 327 m2,
-parc. číslo 250, zastavané plochy a nádvoria, výmera 323 m2
: 8342/980650
- nebytový priestor nachádzajúci sa v bytovom dome, so súp. č. 2602, na ulici Haanova, spoluvlastnícky podiel
8342/980650, postavený na:
• parcelné číslo 245, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 316 m2,
• parcelné číslo 246, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 318 m2,
• parcelné číslo 247, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 326 m2,
• parcelné číslo 248, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 325 m2;
• parcelné číslo 249, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 327 m2,
• parcelné číslo 250, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 323 m2;
číslo priestoru podľa LV: 904, 906, 908
číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV): Vchod : Haanova 15, 1.p., Vchod :
Haanova 17, 1.p., Vchod : Haanova 19, 1.p.
názov (ako je na LV) : nebytový priestor
veľkosť spoluvlastníckeho podielu na nebytový prostor :8342/608880

podiel na pozemku registra „C“
- parcelné číslo 245, zastavané plochy a nádvoria, výmera 316 m2,
- parcelné číslo 246, zastavané plochy a nádvoria, výmera 318 m2,
- parcelné číslo 247, zastavané plochy a nádvoria, výmera 326 m2,
- parcelné číslo 248, zastavané plochy a nádvoria, výmera 325 m2,
- parcelné číslo 249, zastavané plochy a nádvoria, výmera 327 m2,
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- parcelné číslo 250, zastavané plochy a nádvoria, výmera 323 m2
č. 904 : 1699/980650
č. 906 : 2468/980650
č. 908 : 2695/980650

K002756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Józsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 200, 925 62 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.4.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/24/2016 S1607
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/24/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Celkový výťažok zo speňažovania majetku podliehajúceho konkurzu: 5 017,85 €
Celková suma pohľadávok proti podstate: 779,98 €
Výťažok určený na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 4 237,87 €
Správca určuje zástupcovi veriteľov lehotu na schválenie konečného rozvrhu výťažku 15 dní odo dňa jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Lukáš Vidlička, Správca

K002757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Zachariáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatno 64, 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1982
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2016 S 1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Úpadca: Mário Zachariáš, bytom Zlatno 64, narodený 11.06.1982, zast. Mgr. Janou Hoksovou, advokátkou so
sídlom J. Kalinčiaka 13, 951 87 Volkovce, sp. zn. 31K/18/2016, správca G & B KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
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Popis

Hodnota

Zrážky zo mzdy za obdobie 10/2016
Zrážky zo mzdy za obdobie 11/2016

469,44 €
867,11 €

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K002758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LadSK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šustekova 23, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 709 115
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Karlíková
Sídlo správcu:
Blatnícka 3, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2016 S 1686
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/44/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre veriteľov úpadcu, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: LadSK, s.r.o., so sídlom
Šustekova 23, 851 04 Bratislava, IČO: 36 709 115 (ďalej len „úpadca") Vám oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Bratislava I, sp. zn. 4K/44/2016-77 zo dňa 26.01.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the bankrupt LadSK, s.r.o., residing at Šustekova 23, 851 04 Bratislava, IČO: 36 709 115
(hereinafter only „the Bankrupt") our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in
Bratislava 1, sp. zn. 4K/44/2016-77 dated 26th January 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupt's
estate.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 03.02.2017 uverejnením v OV 23/2017 dňa 02.02.2017 pod
značkou K002333
The bankruptcy was declared on 3th February 2017 publication in OV 23/2017 on 2th February 2017, brand
K002333.
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=1519
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Alexandra
Karlíková, Blatnícka 3, 831 02 Bratislava, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava 1,
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k sp. zn. 4K/44/2016.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA")
the creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Alexandra Karlíková,
Blatnícka 3, 831 02 Bratislava, Slovak Republic and one copy in the District Court Bratislava 1, Záhradnícka
10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic, to the No. 4K/44/2016.
V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
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V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the
creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankrupt's general estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a
special registration form. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29,
section 1 BRA).
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
euro.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to be registered in the Euro currency.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If a creditor delivers the application to the trustee later, the application is taken into account, but creditor
cannot exercise voting and other rights associated with the presented claim. The right on a proportional
satisfaction of the creditor is not affected; but he can be satisfied only from the proceeds included in the
schedule of a general substance, which intention to set up was announced in the Commercial Journal after
the delivery of the application to the trustee. The trustee publishes registration of such claims in the list of
claims in Commercial Journal stating the creditor and the registered amount (§ 28, section 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also
the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise
it ceases to exist (§ 28, section 4 BRA).
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).
Future claims or claim, which establishment is conditional upon conditions (hereinafter referred to as
"contingent claim"), can be applied by the application; conditional creditor is entitled to apply rights
associated with the contingent claim only when he proves the emergence of contingent claims to the
trustee (§ 28, section 5 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation
period and termination of the right as exercising the right at court (§ 28, section 6 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
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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).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy
proceedings, if the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor
can be satisfied only in the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization of property,
which ensure his claim, however the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the
extent of his claim probably to be satisfied from the property by which it is secured (§ 28, section 7 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor will not register his secured claim in the basic filing period, his security right is disregarded
from bankruptcy proceedings, however he has the right to receive a part from enriched substance as a
result of not registered secured claim and such right may be exercised against the substance as a claim
against substance which is being satisfied after atisfaction of all other claims against this substance (§ 28,
section 8 BRA).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. (§ 29 ods. 6, 7, 8 ZKR).
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the
registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak
Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be nominate and in
writing notify the trustee. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of
the claim has to be beaded. (§ 29, section 6, 7, 8 BRA).

JUDr. Alexandra Karlíková, správca úpadcu/bankcruptcy trustee

K002759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá 110, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1961
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2013 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/30/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Úpadkyňa: Mária Nagyová –
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

N.M.,

sp.

zn.:

OS

NR

32K/30/2013,

správca

G

&

B

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

69

KONKURZY

Obchodný vestník 26/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2017

4) Iná majetková hodnota

Por. č. Popis
104.
Príjem úpadkyne za obdobie 10/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
105.
Príjem úpadkyne za obdobie 11/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.

Hodnota
33,13 Eur
33,13 Eur

V Leviciach dňa 02.02.2017

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K002760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Poláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kojatice 119, 082 32 Kojatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.1.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/53/2016 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/53/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Eva Orbanová, správca úpadcu: Marta Poláková, nar. 24. 1. 1961, bytom 082 32 Kojatice 119, týmto oznamuje,
že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu
v kancelárii správcu na adrese 080 01 Prešov, Slovenská 69, a to v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod
a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu dohodnite vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle 0905418713.

K002761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LadSK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šustekova 23, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 709 115
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Karlíková
Sídlo správcu:
Blatnícka 3, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2016 S 1686
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/44/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Alexandra Karlíková, so sídlom kancelárie: Blatnícka 3, 831 02 Bratislava, vo veci konkurzu
vyhláseného na majetok úpadcu: LadSK, s.r.o., so sídlom Šustekova 23, 851 04 Bratislava, IČO: 36 709 115, v
zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi vo výške
350,- EUR možno skladať na bankový účet vedený v Sberbank Slovensko, a.s., IBAN: SK03 3100 0000 0040 9009
0000. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
JUDr. Alexandra Karlíková, správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K002762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LadSK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šustekova 23, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 709 115
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Karlíková
Sídlo správcu:
Blatnícka 3, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2016 S 1686
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/44/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o nahliadnutí do spisu.

Správca JUDr. Alexandra Karlíková, so sídlom kancelárie: Blatnícka 3, 831 02 Bratislava, vo veci konkurzu
vyhláseného na majetok úpadcu: LadSK, s.r.o., so sídlom Šustekova 23, 851 04 Bratislava, IČO: 36 709 115, týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Blatnícka 3, 831 02
Bratislava v dňoch pondelok – piatok v čase od 09.00 - 15.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu je možné
podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom: ak@judrkarlikova.sk, prípadne telefonicky na čísle
telefónu: 02/ 45 52 95 52 alebo na číslach mobilného telefónu: 0948/233 339, 0948 696 700.

JUDr. Alexandra Karlíková, správca úpadcu

K002763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Repaský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrubá Borša 131, 925 23 Hrubá Borša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Hlohová 10, 821 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/37/2015 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/37/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č. Popis

Súpisová hodnota v EUR

46. iná majetková hodnota: časť mzdy podliehajúca konkurzu za 11/2016 vo výške 15,62 EUR

15,62

K002764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAMON, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 93, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 004 231
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Šoltésovej 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30 K /21/2014 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30 K /21/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30 K /21/2014
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Iné zverejnenie:
Do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa EKOBYT Slovakia, s. r. o. v konkurze, kpt. Nálepku č.
11, Lipany, IČO: 36 482510, ktorého prihláška (na celkovú sumu 78.285,67 EUR) bola doručená správcovi po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 02.02.2017. Deň zápisu 02.02.2017.
Košice, 02.02.2017
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K002765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WLC, spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 821 906
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/38/2009 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/38/2009
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní ďalšej schôdze veriteľov
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833,
príslušná kancelária: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, správca úpadcu WLC, spol. s r.o. „v konkurze“, so sídlom
Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 35 821 906, v súlade s § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011 na žiadosť veriteľa
UNIVERSAL EXPORTS LTD, s.r.o. so sídlom Rekreačná oblasť Ružiná 135, 985 22 Divín, IČO: 45 942 048
zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 02.03.2017 o 10.00 hod. v kancelárii správcu na
adrese: Dunajská 48, 811 08 Bratislava s programom podľa žiadosti uvedeného veriteľa zo dňa 02.02.2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie schôdze;
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania a súdnych sporov;
Kontrola správnosti vedenia spisovej dokumentácie;
Kontrola činnosti správcu, ktoré mu určil veriteľský výbor záväznými pokynmi;
Kontrola činnosti veriteľského výboru;
Rozhodovanie o odvolaní členov veriteľského výboru;
Voľba nových členov veriteľského výboru;
Záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Prezentácia veriteľov sa uskutoční
dňa 02.03.2017 od 09:30 hod. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti veriteľa alebo
dokladom totožnosti osoby, ktorou veriteľ, ktorý je právnickou osobou koná a výpisom z obchodného registra resp.
iného registra, v ktorom je veriteľ, ktorý je právnickou osobou, zapísaný; zástupcovia veriteľov resp. poverení
zamestnanci veriteľov dokladom totožnosti a zároveň plnou mocou resp. poverením zamestnanca.

K002766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kubalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fedinova 6, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Budiač
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:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/30/2016 S1175
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/30/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota

Poradové číslo

Názov súboru/ hnut.veci/nehnuteľnosť

Dátum zápisu

Počet Hodnota v Eur

Súpisová hodnota v Eur

4.

Zrážky zo mzdy – za mesiac 9/2016

02.02.2017

1

47,61,- Eur

47,61,- Eur

5.

Zrážky zo mzdy – za mesiac 10/2016

02.02.2017

1

47,61,- Eur

47,61,- Eur

6.

Zrážky zo mzdy – za mesiac 11/2016

02.02.2017

1

47,61,- Eur

47,61,- Eur

Ing. Vladimír Budiač, správca

K002767
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:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Oznámenie o preradení súpisovej zložky majetku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa do
všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty úpadcu VAE CONTROLS Prievidza, s.r.o. v súlade s ust. § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 40 ods. 1 písm. b) Vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z.
oznamuje preradenie súpisovej zložky majetku:
Typ
súpisovej
Celková
suma Súpisová hodnota
Popis súpisovej položky
položky
v mene EUR
majetku
Iná
majetková finančné prostriedky zabezpečené na účte – časť výťažku zo speňaženia majetku
3.419,95 €
3.419,95 €
hodnota
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Súpisová hodnota spolu
3.419,95 €

z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa IMPULS LEASING Slovakia, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
IČO: 36 745 804, zabezpečené pohľadávky pod č. 21 a 22, do všeobecnej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K002768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Hudáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 19, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2016 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súpisová zložka majetku č.12 - zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
popis: zrážka za 12/2016
súpisová hodnota: 26,98 EUR
deň zapísania do zoznamu: 10.1.2017
dôvod zapísania majetku: §72 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z.

V Prešove, 2.2.2017
JUDr. Miloš Hnat, správca

K002769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAR - ELEKTRO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1746/74, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 415 943
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/6/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/6/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurznom konaní sp. zn. 40K/6/2016 vedenom na majetok úpadcu STAR – ELEKTRO, s.r.o., so sídlom
Okružná 1746/74 Púchov, IČO: 45 415 943, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,
vložka č.: 22646/R
Správca:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie v Trenčianskom kraji: Bratislavská 63/21,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie v Trenčianskom kraji: Bratislavská 63/21,
911 05 Trenčín, IČO: 36 865 265, zn. správcu S 1436
Dátum konania:

02.01.2017

Miesto konania:

Sociálna poisťovňa, ul. 29. Augusta 8 -10, Bratislava

Prítomní:
Predseda VV:

Sociálna poisťovňa, Bratislava

Člen VV:

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Trenčín

Člen VV:

Slovenská konsolidačná a.s., Bratislava

Predseda VV vyzval prítomných členov na hlasovanie o uložení záväzného pokynu správcovi na speňaženie
majetku úpadcu STAR – ELEKTRO, s.r.o., zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 168/2016 pod súpisovými
položkami majetku por. č. 1 - 385, v zmysle žiadosti správcu zo dňa 20.01.2017.

Správca navrhol speňažiť majetok úpadcu zorganizovaním ponukového konania v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR.

O žiadosti správcu zo dňa 20.01.2017 na uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu hlasovali
predseda a jednotliví členovia VV nasledovne:

Hlasovanie:
Za:

Sociálna poisťovňa, Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Trenčín
Slovenská konsolidačná a.s., Bratislava

Proti:

nikto

Zdržal sa:

nikto

Po hlasovaní bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Členovia veriteľského výboru úpadcu STAR – ELEKTRO, s.r.o. uložili správcovi záväzný pokyn na speňaženie
majetku úpadcu v znení, ako bol predložený správcom návrh záväzného pokynu, ktorý bol prílohou žiadosti správcu
zo dňa 20.01.2017.

Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru

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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Za predsedu veriteľského výboru

__________________________________
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

K002770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MG Logistic s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 431 621
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4R 7/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R 7/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 2. zasadnutia veriteľského výboru

Dlžníka MG Logisitc s.r.o. so sídlom Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen, IČO: 36 431 621 konanej v reštrukturalizácii
vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn.: 4R/7/2016
Miesto a čas konania: Sídlo spoločnosti Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, dňa 2.2.2017 o 10:00
hod.
Správca ADVO INSOLVENCY, k.s., sídlo kancelárie SNP 25, Veľký Krtíš, za ktorého koná Marcel Bogdáni,
komplementár

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. Blackside, a.s. Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, predseda veriteľského výboru
2. ŠPED-TRANS Levice, a.s., Ku Bratke 5, Levice, člen veriteľského výboru
3. ČS-KA Mazorník, s.r.o., Smolinského 1874/62, 039 01 Turčianske Teplice, člen veriteľského výboru
4. ADVO INSOLVENCY, k.s., sídlo kancelárie SNP 25, Veľký Krtíš, za ktorého koná Marcel Bogdáni, správca

Veritelia konštatujú, že netrvajú na účasti dlžníka na tomto zasadnutí VV.

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie
2. Stanoviská a požiadavky členov veriteľského výboru k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu
dlžníka
3. Hlasovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Hlasovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu
4. Záver
K bodu 1
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru. Konštatoval, že reštrukturalizačný plán bol
predložený v zákonnej lehote a sú prítomní všetci traja platne zvolení členovia veriteľského výboru, čím je veriteľský
výbor uznášaniaschopný.
K bodu 2
Predseda veriteľského výboru následne otvoril rozpravu o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu a
súčasne vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby vyjadrili svoje pripomienky pred hlasovaním
veriteľského výboru o návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka.

Člen veriteľského výboru ŠPED-TRANS Levice, a.s.
Nemá pripomienky

Člen veriteľského výboru ČS-KA Mazorník, s.r.o.
Nemá pripomienky
Člen veriteľského výboru Blackside, a.s. žiada
1. V kapitole B.2.4 reštrukturalizačného plánu doplniť

Súhlasu dozorného správcu podliehajú všetky právne úkony dlžníka týkajúce sa:

prevodu, prenájmu alebo zaťaženia nehnuteľného majetku dlžníka záložným právom

K bodu 3

Vzhľadom na vyššie uvedené vyzval predseda VV prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o určení
lehoty 15 dní na prepracovanie predloženého reštrukturalizačného plánu dlžníka v zmysle ust. § 144 ods. 1 ZKR.

Hlasovanie:
za: 3 hlasy
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlasov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bolo prijaté uznesenie:

Veriteľský výbor rozhodol v zmysle § 144 ods. 1 ZKR, že dlžníkovi ako predkladateľovi reštrukturalizačného plánu
určuje 15 dňovú lehotu na prepracovanie reštrukturalizačného plánu v zmysle výhrad a pripomienok vznesených
veriteľským výborom.

K bodu 4.
Druhé zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť.

Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 10,35 hod.

V Bratislave, 2.2.2017

...........................................................
Za predsedu VV
Blackside, a.s.
JUDr. Ján Kaščák

Prílohy:

Prezenčná listina

K002771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Michalička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hany Meličkovej 20, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016_S 1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 07.02.2017

Okresný súd Bratislava I
2K/3/2016
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
Mgr. Milena Nosková ako správca úpadcu v súlade s pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 16.11.2016 a s § 92 ods.
1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na
príslušné ustanovenia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných
dražbách“) zverejňuje v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné

Oznámenie o dražbe:

Dražobník:

Mgr. Milena Nosková

Sídlo kancelárie:

Zámocká 14, 811 01 Bratislava

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 1313
ako správca úpadcu:
Ing. Milan Michalička, dátum narodenia: 17.07.1953, trvale bytom: Hany Meličkovej
20, 841 05 Bratislava

Navrhovateľ:

Mgr. Milena Nosková

Sídlo kancelárie:

Zámocká 14, 811 01 Bratislava

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 1313
ako správca úpadcu:
Ing. Milan Michalička, dátum narodenia: 17.07.1953, trvale bytom: Hany Meličkovej
20, 841 05 Bratislava

Miesto konania dražby:

Kancelária správcu: Zámocká 14, 811 01 Bratislava

Dátum konania dražby:

08.03.2017

Čas otvorenia dražby:

14:00 hod.

Dražba:

1. kolo

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

79

Obchodný vestník 26/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2017

Predmet dražby a
označenie predmetu
dražby:

Predmetom dražby sú:

Nehnuteľnosti spísané vo všeobecnej podstate Úpadcu, súpis podstaty bol dňa 22.04.2016 zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 77/16, oprava súpisu bola zverejnená dňa 08.11.2016 v Obchodnom vestníku č. 214/16
nasledovne:

Typ súpisnej zložky: Nebytový priestor
Popis: Garážové státie zapísané ako Priestor č. 2-212
Okres: Bratislava IV
Obec: BA – m. č. Karlova Ves
Štát: SR
Ulica: Ľ. Fullu
Orientačné číslo vchodu: 2
Názov katastrálneho územia: Karlova Ves
Číslo listu vlastníctva: 2501
Súpisné číslo: 3097
Parcelné číslo: 1669/26
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod zápisu do súpisu všeobecnej podstaty: § 80 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na
základe právoplatného rozsudku Okresného súdu Bratislava IV, č. k.: 23C 433/2009 zo dňa 03.06.2015 o
neúčinnosti právneho úkonu
Hodnota súpisovej zložky: 5.000,- EUR

Opis predmetu dražby:
Predmet dražby sa nachádza v obci Bratislava – mestská časť Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves, okres Bratislava.
Obec sa nachádza v západnej časti Bratislavy. Počet obyvateľov v obci je 33260. Z konštrukčného hľadiska: Iná
budova postavená na zemskom povrchu bola daná do užívania v roku 1993, jej vek stanovil znalec na 120 rokov,
garážovaný dom. Základové konštrukcie sú betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti, zvislé nosné konštrukcie sú
panelové. Vonkajšia úprava fasády je zo silikónových omietok. Vnútorné úpravy povrchov sú z vápennej stierky
a okná sú hliníkové.

Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Práva a záväzky
viaznuce na predmete
dražby:

nie sú

Poznámka:
Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu. PRECHODOM vlastníckeho práva (speňažením)
zanikajú všetky záložné práva postupom podľa § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v
znení neskorších predpisov, ak predtým nezanikli postupom podľa § 28 ods. 2 uvedeného zákona.

Všeobecná hodnota
podľa znaleckého posudku:

8.500,- €

znalecký posudok č.:

568/2016

vypracovaný:

Najnižšie podanie:

dňa 30.10.2016 znalkyňou Ing. Teréziou Kittovou, PhD.

8.500,- €

Minimálne prihodenie:

300,- €

Dražobná zábezpeka:

2.000,- €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: 633893996/0900 najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním
potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
2. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom.

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1. výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka. Účastník bude pripustený
k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Najneskôr do otvorenia dražby.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vrátenie dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu
po skončení dražby alebo po upustení od dražby bezhotovostným
prevodom na účet účastníka dražby,
najneskôr však do 8 dní. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu,
dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu
nákladov zmarenej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý
spôsobil zmarenie dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú.:
633893996/0900, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do
ceny dosiahnutej vydražením.
Termín obhliadky:
1. 08.02.2016 o 15:00 hod.
2. 14.02.2016 o 15:00 hod.

Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia prostredníctvom emailu: michaela.valkova@noskopartners.eu,
najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje
notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
najneskôr do 5 dní.
Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
V zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné
právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza
nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.
V zmysle § 30 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, práva osôb
vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva
dražbou.
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú
vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k
spoluvlastníckemu podielu.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.

Upozornenie:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Poučenie:
V zmysle § 21 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia
zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach,
požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa
neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník
predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v
tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému
okresnému úradu začatie súdneho konania.

(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku
dňu príklepu.

(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo
príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo,
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Notár osvedčujúci priebeh dražby:
JUDr. Dagmar Hudecová, Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, dňa 01.02.2017

Za navrhovateľa a dražobníka:

----------------------------Mgr. Milena Nosková
správca úpadcu
Ing. Milan Michalička

K002772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Michalička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hany Meličkovej 20, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016_S 1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
Mgr. Milena Nosková ako správca úpadcu v súlade s pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 16.11.2016 a s § 92 ods.
1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na
príslušné ustanovenia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných
dražbách“) zverejňuje v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné

Oznámenie o dražbe:

Dražobník:

Mgr. Milena Nosková

Sídlo kancelárie:

Zámocká 14, 811 01 Bratislava

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 1313
ako správca úpadcu:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Milan Michalička, dátum narodenia: 17.07.1953, trvale bytom: Hany Meličkovej
20, 841 05 Bratislava

Navrhovateľ:

Mgr. Milena Nosková

Sídlo kancelárie:

Zámocká 14, 811 01 Bratislava

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 1313
ako správca úpadcu:
Ing. Milan Michalička, dátum narodenia: 17.07.1953, trvale bytom: Hany Meličkovej 20,
841 05 Bratislava

Miesto konania dražby:

Kancelária správcu: Zámocká 14, 811 01 Bratislava

Dátum konania dražby:

08.03.2017

Čas otvorenia dražby:

14:30 hod.

Dražba:

1. kolo

Predmet dražby a
označenie predmetu
dražby:

Predmetom dražby sú:

Nehnuteľnosti spísané vo všeobecnej podstate Úpadcu, súpis podstaty bol dňa 22.04.2016 zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 77/16, oprava súpisu bola zverejnená dňa 08.11.2016 v Obchodnom vestníku č. 214/16
nasledovne:
Typ súpisnej zložky: Pozemok
Druh: Záhrady
Výmera: 398 m2
Štát: SR
Okres: Bratislava IV
Obec: BA – m. č. DÚBRAVKA
Názov katastrálneho územia: Dúbravka
Číslo listu vlastníctva: 1860
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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Parcelné číslo: 4117/2
Dôvod zápisu do súpisu všeobecnej podstaty: § 80 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na
základe právoplatného rozsudku Okresného súdu Bratislava IV, č. k.: 23C 433/2009 zo dňa 03.06.2015 o
neúčinnosti právneho úkonu
Hodnota súpisovej zložky: 20.000,- EUR

Opis predmetu dražby:
Predmet dražby sa nachádza v obci Bratislava – mestská časť Dúbravka, k. ú. Dúbravka, okres Bratislava. Obec sa
nachádza v západnej časti Bratislavy. Podľa dostupných informácii na obecnom úrade chýbajú územné plány zón
pre záhradkárske pozemky. V súčasnosti však mestská časť Dúbravka pre žiadnu záhradkársku a chatovú oblasť
územný plán nespracovala. Pozemky sú napojené na všeobecné rozvody elektriny. Na predmete dražby je
postavená záhradná chata s neznámym vlastníkom, na ktorú nebolo vydané rozhodnutie o povolení užívania
stavby.

Opis stavu predmetu dražby:
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Práva a záväzky
viaznuce na predmete
dražby:

nie sú

Poznámka:
Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu. PRECHODOM vlastníckeho práva (speňažením)
zanikajú všetky záložné práva postupom podľa § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v
znení neskorších predpisov, ak predtým nezanikli postupom podľa § 28 ods. 2 uvedeného zákona.

Všeobecná hodnota
podľa
znaleckého posudku:

9.600,- €

znalecký posudok č.:

567/2016

vypracovaný:

dňa 30.10.2016 znalkyňou Ing. Teréziou Kittovou, PhD.

Najnižšie podanie:

9.600,- €

Minimálne prihodenie:

300,- €

Dražobná zábezpeka:

3.000,- €

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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Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: 633893996/0900 najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním
potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
2. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom.

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1. výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka. Účastník bude pripustený
k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Najneskôr do otvorenia dražby.

Vrátenie dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu
po skončení dražby alebo po upustení od dražby bezhotovostným
prevodom na účet účastníka dražby,
najneskôr však do 8 dní. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu,
dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu
nákladov zmarenej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý
spôsobil zmarenie dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú.:
633893996/0900, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do
ceny dosiahnutej vydražením.

Termín obhliadky:
1. 08.02.2016 o 15:30 hod.
2. 14.02.2016 o 15:30 hod.

Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia prostredníctvom emailu: michaela.valkova@noskopartners.eu,
najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom
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 vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje
notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
najneskôr do 5 dní.

Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
V zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné
právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza
nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.
V zmysle § 30 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, práva osôb
vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva
dražbou.
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú
vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k
spoluvlastníckemu podielu.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.

Upozornenie:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Poučenie:
V zmysle § 21 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia
zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach,
požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa
neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník
predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v
tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
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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(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému
okresnému úradu začatie súdneho konania.

(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku
dňu príklepu.

(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo
príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo,
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Notár osvedčujúci priebeh dražby:
JUDr. Dagmar Hudecová, Dunajská 8, 811 08 Bratislava

V Bratislave, dňa 01.02.2017

Za navrhovateľa a dražobníka:

----------------------------Mgr. Milena Nosková
správca úpadcu
Ing. Milan Michalička

K002773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Tomašovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká 5, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 27K/20/2016S1828
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

89

Obchodný vestník 26/2017
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2017

Okresný súd Nitra
27K/20/2016
Súpis všeobecnej podstaty

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty úpadcu Michala Tomašovského nar.29.05.1958, bytom Perecká 5,
Levice v súlade s ust.§76 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis
všeobecnej podstaty:
Iná majetková hodnota
Súpisná
hodnota

Popis

Deň a dôvod zapísania

nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
663,88,-€
predbežného správcu

31.01.2017

zostatok z preddavku na úhradu nákladov konkurzu

1511,90,-€

31.01.2017
zložený veriteľom na účet súdu s podaním návrhu na
vyhlásenie konkurzu

zrážka z nemocenskej dávky v rozsahu podliehajúcom konkurzu

45,81,-€

31.01.2017
majetok úpadcu podľa §67 ods.1 písm.b) ZKR

V Nitre, dňa 31.01.2017

JUDr.Peter Bojda

K002774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Smatana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Bottu 2316/6, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/19/2012 S 1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/19/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie schváleného konečného rozvrhu výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov.
V konkurznom konaní voči úpadcovi : Marián Smatana, nar. 01.12.1968, bytom J.Bottu 2316/6, 02201 Čadca,
týmto v súlade s §101 ods.2 v spojení s §98 ods.8 ZKR zverejňujem schválený konečný rozvrh výťažku pre
nezabezpečených veriteľov.
Návrh konečného rozvrhu výťažku bol predbežne odsúhlasený so zástupcom veriteľov.
Zverejnenie Konečného výťažku zo všeobecnej podstaty (zabezpečené pohľadávky neboli prihlásené) bolo
vykonané v OV č. 2/2017 dňa 03.01.2017. V uvedenej lehote nik nevzniesol žiadnu pripomienku, týmto bol návrh
konečného rozvrhu schválený.
Celková suma výťažku získaného z majetku podliehajúceho konkurzu:

3.909,78 EUR

Celková suma pohľadávok proti podstate:

3.771,96 EUR

Celková suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov :

137,82 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 07.02.2017

137,82 EUR.

Pomerné uspokojenie z výťažku sa uskutoční nasledovne:
Rozdelenie výťažku tvoriaceho všeobecnú podstatu – nezabezpečení veritelia:
Pohľadávky nezabezpečených veriteľov budú uspokojené čiastočne a pomerne v rozsahu 0,390693 % (137,82 :
35275,81 x100) z uznanej sumy pohľadávky nasledovne:

Veriteľ č. 1: CA – Cargo s.r.o., .so sídlom Palárikova 76, 02201 Čadca, IČO: 36 820 326
p.č.

Uznaná pohľadávka v €

Suma určená na uspokojenie v €

1

18800,00

73,45

Veriteľ č. 2: EOS KSI Slovensko s.r.o., so sídlom Údernícka 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803
p.č.

Uznaná pohľadávka v €

Suma určená na uspokojenie v €

2

16275,81

63,59

Veriteľ č. 3: Eduard Halada, bytom Chalúpkova 155/1, 022 01 Čadca
p.č.

Uznaná pohľadávka v €

Suma určená na uspokojenie v €

3

200

0,78

Zároveň týmto vyzývam vyššie uvedených veriteľov, aby na adresu horeuvedeného správcu, resp. na e-mailovú
adresu: jaro.vereb@gmail.com oznámili číslo bankového účtu v tvare IBAN na ktorý majú byť poukázané
peňažné prostriedky a variab.symbol k platbe, pripadajúcej na uspokojenie ich pohľadávok.

K002775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vasiľ Dzadík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Litmanová 41, 065 31 Litmanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/21/2016/S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/21/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku č. 2: Iná majetková hodnota
Popis: zrážky z dôchodku za obdobie 04.09.2016 – 03.11.2016

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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Celková suma: 163,72 €
Súpisová hodnota majetku: 163,72 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 01.02.2017

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K002776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vasiľ Dzadík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Litmanová 41, 065 31 Litmanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/21/2016/S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/21/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 1K/21/2016, úpadcu: Vasiľ Dzadík, nar.
19.04.1951, bytom 065 31 Litmanová 41, správca v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu 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:
Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený v skrátenej lehote
(v rámci malého konkurzu) 15 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K002777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Čupilová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 550/3, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2015/S1400
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 26/2017
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2017

Okresný súd Prešov
2K/48/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku č. 2: Iná majetková hodnota
Popis: Nevyčerpaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Celková suma: 428,42 €
Súpisová hodnota majetku: 428,42 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 01.02.2017

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K002778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karrer Industrie s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svetlá 7, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 818 417
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2010 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/3/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisovej položky
majektu

Dlžník/Banka

Číslo účtu

Podielové
spoluvlastníctvo

Pohľadávka z účtu

Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06
Bratislava

2929845247 1/1

Mena

Súpisová hodnota
majetku

EUR 54,54 €

JUDr. Barbora Hudeková, 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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