Obchodný vestník 28/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.02.2017

K002891
Spisová značka: 8K/1/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.,
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TOM line
spol. s r.o., Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava, IČO: 31 396 399,
rozhodol

I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola
vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý
mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods.
1).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002892
Spisová značka: 8K/73/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Duna- Dráva Cement s.r.o., Moravská 7, 831
03 Bratislava, IČO: 46 386 467, právne zast.: DRAPPANOVÁ & Partners s.r.o., Moravská 7, 831 03 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Duna- Dráva Cement s.r.o., Moravská 7, 831 03 Bratislava, IČO:
46 386 467
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Duna- Dráva Cement s.r.o., Moravská 7, 831
03 Bratislava, IČO: 46 386 467, právne zast.: DRAPPANOVÁ & Partners s.r.o., Moravská 7, 831 03 Bratislava, o
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konkurzu na majetok dlžníka:
DunaDráva Cement s.r.o., Moravská 7,Deň
831vydania:
03 Bratislava,
IČO:
46 386 467
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Duna - Dráva Cement s.r.o., Moravská 7, 831 03 Bratislava, IČO: 46
386 467.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku
a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002893
Spisová značka: 4K/68/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Jana Petrisková, nar. 20.05.1968, bytom
Račianska 114, 831 54 Bratislava, št. občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Viera Kubicová, Záhradnícka 68, 821 08
Bratislava, zn. správcu: S272, o vrátení nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu,
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Viera Kubicová, Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava,
zn. správcu: S272, preddavok vo výške 663,88 €, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg. 261/2016
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, a to po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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 2.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002894
Spisová značka: 8K/2/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladislav Grešo, nar. 06.03.1971, Vrútocká
4519/40, 821 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Vladislav Grešo, nar. 06.03.1971,
Vrútocká 4519/40, 821 04 Bratislava
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladislav Grešo, nar. 06.03.1971, Vrútocká 4519/40, 821 04 Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote
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Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladislav Grešo, nar. 06.03.1971, Vrútocká 4519/40, 821 04 Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Prvá arbitrážna k.s., Sasinkova 6, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S1429.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
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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23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2
ZKR ). Návrh
na oddlženie
dlžník, ktorý
je fyzickou osobou, spolu s návrhom
na vyhlásenie
Obchodný
vestník
28/2017 je oprávnený podať
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
09.02.2017
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 2.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002895
Spisová značka: 4K/73/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Valéria Doležalová, nar. 26.11.1985, bytom 9.
mája 30/B, 900 29 Nová Dedinka, št. občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Valéria
Doležalová, nar. 26.11.1985, bytom 9. mája 30/B, 900 29 Nová Dedinka, št. občan SR,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Mgr. Valéria Doležalová, nar. 26.11.1985, bytom 9. mája 30/B, 900 29
Nová Dedinka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 3.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002896
Spisová značka: 8K/45/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: bizONLINE, s. r. o. v
likvidácii, so sídlom Stavbárska 36, 821 07 Bratislava, IČO: 36 780 499, predbežným správcom ktorého je: Mgr.
Zuzana Gregorová, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S1824, o návrhu predbežného správcu na
uloženie povinnosti konateľovi dlžníka: Peter Grüber, Jána Jonáša 11, 841 08 Bratislava, na poskytnutie súčinnosti,
rozhodol
I.
Súd vyzýva : Peter Grüber, Jána Jonáša 11, 841 08 Bratislava, ako konateľa dlžníka: bizONLINE, s. r. o. v likvidácii,
so sídlom Stavbárska 36, 821 07 Bratislava, IČO: 36 780 499, na poskytnutie požadovanej súčinnosti predbežnému
správcovi: Mgr. Zuzana Gregorová, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S1824, v rozsahu
vyplývajúcom z priloženého návrhu, a to do 7 dní od doručenia tejto výzvy (výzva sa v súlade s § 199 ods. 4 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) považuje za doručenú zverejnením v Obchodnom vestníku).
II.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplnení
na svojom
webovom
sídle:dlžníka:
www.justice.gov.sk
Súd poučuje : Peter Grüber,
Jána
Jonášaniektorých
11, 841zákonov
08 Bratislava,
ako
konateľa
bizONLINE, s. r. o. v likvidácii,
so sídlom Stavbárska 36, 821 07 Bratislava, IČO: 36 780 499,
že
v
prípade
neposkytnutia
súčinnosti predbežnému
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správcovi: Mgr. Zuzana Gregorová, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S1824, má súd v súlade s § 74
ods. 4 a 5 ZKR možnosť nariadiť jeho predvedenie na súd alebo možnosť uložiť mu pokutu až do výšky 165 000 €.

Súd vyzýva : Peter Grüber, Jána Jonáša 11, 841 08 Bratislava, ako konateľa dlžníka: bizONLINE, s. r. o. v likvidácii,
so sídlom Stavbárska 36, 821 07 Bratislava, IČO: 36 780 499, na poskytnutie požadovanej súčinnosti predbežnému
správcovi: Mgr. Zuzana Gregorová, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S1824, v rozsahu
vyplývajúcom
z priloženého
dní od doručenia
tejto výzvy (výzva sa v súlade
s §vydania:
199 ods. 09.02.2017
4 zákona
Obchodný vestník
28/2017návrhu, a to do 7 Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) považuje za doručenú zverejnením v Obchodnom vestníku).
II.
Súd poučuje : Peter Grüber, Jána Jonáša 11, 841 08 Bratislava, ako konateľa dlžníka: bizONLINE, s. r. o. v likvidácii,
so sídlom Stavbárska 36, 821 07 Bratislava, IČO: 36 780 499, že v prípade neposkytnutia súčinnosti predbežnému
správcovi: Mgr. Zuzana Gregorová, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S1824, má súd v súlade s § 74
ods. 4 a 5 ZKR možnosť nariadiť jeho predvedenie na súd alebo možnosť uložiť mu pokutu až do výšky 165 000 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 2.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002897
Spisová značka: 8K/45/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: bizONLINE, s. r. o. v
likvidácii, so sídlom Stavbárska 36, 821 07 Bratislava, IČO: 36 780 499, predbežným správcom ktorého je: Mgr.
Zuzana Gregorová, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S1824, o návrhu predbežného správcu na
uloženie povinnosti likvidátorovi dlžníka: Lucia Hubayová, Stavbárska 36, 821 07 Bratislava, na poskytnutie
súčinnosti,
rozhodol
I.
Súd vyzýva : Lucia Hubayová, Stavbárska 36, 821 07 Bratislava, ako likvidátora dlžníka: bizONLINE, s. r. o. v
likvidácii, so sídlom Stavbárska 36, 821 07 Bratislava, IČO: 36 780 499, na poskytnutie požadovanej súčinnosti
predbežnému správcovi: Mgr. Zuzana Gregorová, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S1824, v
rozsahu vyplývajúcom z priloženého návrhu,a to do 7 dní od doručenia tejto výzvy (výzva sa v súlade s § 199 ods. 4
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“)) považuje za doručenú zverejnením v Obchodnom vestníku).
II.
Súd poučuje : Lucia Hubayová, Stavbárska 36, 821 07 Bratislava, ako likvidátora dlžníka: bizONLINE, s. r. o. v
likvidácii, so sídlom Stavbárska 36, 821 07 Bratislava, IČO: 36 780 499, že v prípade neposkytnutia súčinnosti
predbežnému správcovi: Mgr. Zuzana Gregorová, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S1824, má súd
v súlade s § 74 ods. 4 a 5 ZKR možnosť nariadiť jeho predvedenie na súd alebo možnosť uložiť mu pokutu až do
výšky 165 000 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 2.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002898
Spisová značka: 2K/66/2011
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Stanislav Srnka, s.r.o.,
Mičinská cesta 14528/53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 055 743, správcom konkurznej podstaty ktorého je SKP,
k. s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, o návrhu na vstup nového veriteľa do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 34
724 803 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa - Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Mlynské nivy 44/a, 825a 11
Bratislava,
IČO:
35 815zákonov
256 v rozsahu
vo výške, zapísanej v
o zmene
a doplnení
niektorých
na svojomprihlásených
webovom sídle:pohľadávok
www.justice.gov.sk
konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 245, 246, 247 a 248
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P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 34
724 803 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 v rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške, zapísanej v
konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 245, 246, 247 a 248
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.)
uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K002899
Spisová značka: 27K/1/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Peter Kocian, nar. 14.08.1979, bytom Obyce č. 369,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Kocian INEX - WOOD, s miestom podnikania Obyce č. 369, IČO:
41723929, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou: BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Bratislava,
Hviezdoslavovo námestie č. 25, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: IMA INVEST, s.r.o., so sídlom Zlaté
Moravce, Hviezdoslavova č. 41, IČO: 36520349, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: IMA INVEST, s.r.o., so sídlom Zlaté Moravce, Hviezdoslavova č. 41, IČO:
36520349.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 2.2.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K002900
Spisová značka: 1K/3/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pozemné stavby Prešov, s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Budovateľská 59, 080 01 Prešov, IČO: 36 474 771, o návrhu likvidátora dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4,
060 01 Kežmarok,
ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť záver, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok
dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a
uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka a posúdiť vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť
pohľadávok dlžníka;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

ukladá predbežnému správcovi
a predložiť
súdu
podrobné
písomné
správy o stave zisťovania majetku
a o zmene avypracovať
doplnení niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
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majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v

060 01 Kežmarok,
ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť záver, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov
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vestník
28/2017predbežný správca
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania:
09.02.2017
dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a
uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka a posúdiť vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť
pohľadávok dlžníka;
ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 1.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002901
Spisová značka: 1K/29/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Helena Furcoňová, nar.
7.9.1952, bytom Jesenského 359/18, 061 01 Spišská Stará Ves, správcom ktorého je: Mgr. Zuzana Maruniaková, so
sídlom kancelárie Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva Mgr. Zuzane Maruniakovej, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 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 2.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002902
Spisová značka: 1K/29/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Helena Furcoňová, nar.
7.9.1952, bytom Jesenského 359/18, 061 01 Spišská Stará Ves, správcom ktorého je: Mgr. Zuzana Maruniaková, so
sídlom kancelárie Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Zuzane
Maruniakovej, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, nevyčerpanú časť preddavku vo výške
663,88 EUR zloženého dňa 12.07.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu
položka 77/2016
( 25/07-16 ).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľavzákona
č. 200/2011
Z. z.
o Obchodnom náležitostiach
vestníku
Podľa § 363 zákona
č. 160/2015
Z. z. Civilný
sporový
poriadok
odvolaní
sa popri
všeobecných
a
o
zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov
na
svojom
webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh).
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Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 2.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002903
Spisová značka: 25K/1/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo nám 3, 811
06 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Euro Cola s.r.o., IČO: 36 250 112, Rázusova 6,
Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 13595/T, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Euro Cola s.r.o., IČO: 36 250 112, Rázusova 6.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť
v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie
vydal.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a
účelné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.2.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K002904
Spisová značka: 1K/30/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MEANDER THERMAL, s.r.o., M. R.
Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 388 572, správcom ktorého je: Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom
kancelárie: Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, v časti o návrhu navrhovateľa HAJICEK, s.r.o., so sídlom
Ortenovo náměstí 443/6, 170 00 Praha 7 - Holešovice, Česká republika, IČO: 285 13 789, zastúpeného: JUDr. Lenka
Choma, advokátka so sídlom M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, na vstup do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e navrhovateľovi HAJICEK, s.r.o., so sídlom Ortenovo náměstí 443/6, 170 00 Praha 7 - Holešovice,
Česká republika, IČO: 285 13 789, vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., so
sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, v časti prihlásenej pohľadávky vo výške 2.410.007,34
eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod číslom 113.
Slovenskej sporiteľni, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zanikne zverejnením
oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto
konkurzného konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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P o v o ľ u j e navrhovateľovi HAJICEK, s.r.o., so sídlom Ortenovo náměstí 443/6, 170 00 Praha 7 - Holešovice,
Česká republika, IČO: 285 13 789, vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., so
sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, v časti prihlásenej pohľadávky vo výške 2.410.007,34
eur,
zapísanej
v zozname
pohľadávok pod číslom
113. a reštrukturalizácie
Obchodný
vestník
28/2017
Konkurzy
Deň vydania: 09.02.2017
Slovenskej sporiteľni, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zanikne zverejnením
oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto
konkurzného konania.
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,
dvojmo vrátane príloh, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

Okresný súd Žilina dňa 3.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K002905
Spisová značka: 6K/20/2016
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
Spisová značka: 6K 20/2016
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, 010 01 Žilina,
proti dlžníkovi :
Rastislav Gonšenica, nar. 24.10.1975, trvale bytom: Slnečná 153/22,
029 01 Námestovo,
podnikajúci pod obchodným menom: Rastislav Gonšenica RAGON,
s miestom podnikania: Slnečná 153/22, 029 01 Námestovo,
IČO: 37387189
Okresný súd Žilina z r u š u j e termín pojednávania, ktorý bol vytýčený na deň 15.02.2017 o 10:00 hod na
Okresnom súde Žilina.
Pojednávanie súd odročuje na neurčito, a to z dôvodu zachovania procesných práv účastníkov konkurzného
konania (možnosť vyjadriť sa k vyjadreniu).
V Žiline, dňa 02.02.2017

Sudca: JUDr. Bargelová Gabriela

Okresný súd Žilina dňa 2.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 09.02.2017

K002906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karin Tkáčová - Sadová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milosrdenstva 461/8, 040 01 Košice - Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/71/2014 S 1021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/71/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Jozef Vaško, správca podstaty úpadcu Karin Tkáčová – Sadová, rod. Toporčáková, nar. 14.8.1974, bytom
Milosrdenstva 461/8, 040 01 Košice - Juh predkladá

konečný rozvrh podstaty
---------------------------------------------------------------------------------------V konkurznej veci vyššie uvedeného úpadcu po ustanovení do funkcie správcu som vykonával všetky úkony
smerujúce k speňaženiu majetku a k získaniu čo najväčšieho možného uspokojenia veriteľov úpadcu.

Do súpisu oddelenej podstaty bol zaradený majetok a to nehnuteľnosti:
·

byt č. 36 na prízemí bytového domu Palárikova 6 v Košiciach, súpisné číslo 1500, vchod 6, zapísaný na LV
č. 11032, nachádzajúci sa na parcele reg. „C“ č. 1603/52 o výmere 264 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel
k pozemku 1360/100000, k. ú. Skladná, obec: Košice – Juh, okres: Košice IV, Okresný úrad Košice,
Katastrálny odbor

·

Tento majetok bol speňažený formou dražby, ktorú vykonal dražobník: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.,
Masarykova 21, 010 04 Košice, IČO: 36 583 936. Majetok bol vydražený za sumu 65.600 € s tým, že znalecká cena
bola stanovená na sumu 58.400 €.

Do konkurzného konania bola prihlásená pohľadávka proti podstate a to správcom nehnuteľností : Správcovské
bytové družstvo IV Košice vo výške 581,32 €.
Príjmy:
Príjmy celkom

65.600 €

Výdaje:
P.č.

Druh pohľadávky

Výška pohľadávky

1.

Odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov

2.

Odmena správcu v zmysle § 20 ods. 1 vykonávacej vyhlášky

796,66 €
8 603,36 €

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: 09.02.2017

(výpočet: 59 745,61 x 12 % = 7 169,47 + 1 433,89 DPH)
3.

Náklady a odmena dražobníka v rámci realizácie dražieb

5 494,39 €

4.

kolkové známky, náklady na overovanie listín

150 €

5.

Poštové náklady

6.

Daň z nehnuteľnosti za obdobie trvania konkurzu

80 €

7.

Náklady spojené s užívaním bytu počas konkurzu

581,32 €

8.

Náklady na znalecké posudky

150 €

9.

Cestovné náklady – správca

600 €

10.

Súdny poplatok

131 €

60 €

16 646,73 €
Zoznam výdavkov bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 28.12.2015, č. 247/2015, proti ktorému namietal
oddelený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava. Na základe týchto pripomienok bol zoznam opravený.

Vychádzajúc z hore uvedeného bude z výťažku uspokojený oddelený veriteľ a to: Slovenská sporiteľňa, a.s..

V Košiciach, 11.07.2016

JUDr. Jozef Vaško
správca

K002907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáč Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 158 / 103, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1959
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz, k.s.
Sídlo správcu:
A. Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 5K/17/2016 S1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/17/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Pozemky evidované na LV 3306 KÚ GELNICA Spoluvlastnícky podiel 1/1 súpisová hodnota 2000 eur:
Parcely registra "C"
parcelné číslo

výmera

druh pozemku

2632/6

19512 m2

lesné pozemky

2632/7

863 m2

lesné pozemky

2632/8

986 m2

zastavané plochy a nádvoria

2642/2

3013 m2

lesné pozemky

2643/4

5733 m2

ostatné plochy

2644/6

2806 m2

2644/7

4698 m2

2645

1881 m2

zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
lesné pozemky

2646/2

407 m2

zastavané plochy a nádvoria

3131/4

29116 m2

3423/4

2432 m2

trvalé trávnaté porasty

3814

1439 m2

ostatné plochy

3815/2

530 m2

ostatné plochy

3815/3

892 m2

zastavané plochy a nádvoria

lesné pozemky

parcely registra "E"
2653

5591 m2

trvalé trávnaté porasty

K002908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Butková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prosné 57, 018 01 Udiča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/8/2016 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/8/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu: Emília Butková, nar. 28.07.1975, trvale bytom Prosné 57, 018 01 Udiča,
týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Účastníci konkurzného konania sú za
úhradu vecných nákladov oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 042/4260565.

V Považskej Bystrici, dňa 06.02.2017

JUDr. Róbert Fatura, správca

K002909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 1512/59, 958 26 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2014-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/28/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 5
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka z dôchodku za mesiac december 2016 poukázaná Sociálnou poisťovňou so sídlom v Bratislave v
zmysle § 72 ods. 2 ZoKR dňa 02.01.2017 na účet správcu konkurznej podstaty IBAN: SK24 5200 0000 0000 1579
5395
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 10,43 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby.
Sporný zápis:
JUDr. Karol Porubčin, správca

K002910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Produkagro spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kochanovce 218, 066 01 Kochanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 508 535

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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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2012 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu : Produktagro spol. s.r.o., so sídlom 066 01 Kochanovce 218, IČO :
36 508 535, na základe súhlasu veriteľského výboru Uznesenie č.k. 2K/24/2012-316 zo dňa 31.01.2017, ktorého
pôsobnosť vykonáva súd,
vylučuje majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV č. 72/2015 dňa 16.04.2015 , a to
pohľadávky :
1/ peňažná pohľadávka – dlžník Agro spol. s.r.o. Lackovce, IČO : 11 739 800, neuhradená faktúra č. 12013511
v súpisovej hodnote 581.420,- Eur
2/ peňažná pohľadávka – dlžník Food Import s.r.o., Bratislava, IČO : 36 665 860, neuhradená faktúra č. 11011085
v súpisovej hodnote 2.000,- Eur
Vyššie uvedený majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty nie je možné speňažiť napriek tomu, že správca
uskutočnil 4. kolá verejného ponukového konania, ktoré boli riadne zverejnené v Obchodnom vestníku. Preto podľa
§ 84 ods. 2 ZKR bol správcovi uložený súhlas na vylúčenie uvedeného majetku.
Vo Vranove n.T., dňa 06.02.2017
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K002911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMARO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 785 543
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/31/2016 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/31/2016
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Správca dňa 06.02.2017 pripísal poznámku o spornom zápise k nasledujúcim súpisovým zložkám majetku
oddelenej podstaty na základe uplatnenia práva vylučujúceho zapísanie do súpisu v zmysle §78 ods. 3 ZKR:
Pozemky
typ
súpiso
par
vej
druh
výme
čísl
P.
št názov
c.
položk pozemk ra
obec
o
č.
át k.ú.
čísl
y
u
(m2)
LV
o
majetk
u

súpiso
Číslo
spolu vá
Dôvod
Zabezpečný zabezpeč Zabezpečný
vlastníc hodnot
zapísania
Deň
veriteľ
enej
veriteľ
ky
a
súpisovej
zápisu
v 1.
pohľadávk
v 2.
podiel majetk
zložky
poradí
y podľa
poradí
úpadcu u
majetku
zoznamu
(€)

Číslo
zabezpeče
nej
Poznámka
pohľadávk
y podľa
zoznamu
Majetok 3.
osôb, v
bezpodielov
om
spoluvlastní
ctve
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Zastava
né
Pozem plochy
Zliech S Zliech 40
11
203
983 1/1
ok
a
ov
R ov
0
nádvori
a

majetok 3.
osôb
Moravské
zabezpeču vinařské
10
2.1.20
júci
závody
150,00 17
záväzky Bzenec
úpadcu
s.r.o.
§79 ZKR

Deň vydania: 09.02.2017

8

/

/

ctve
manželov Ing. Márie
Randusovej
rod.
Žiačkovej,
nar.
30.05.1960
a Ing. Juraja
Randusa
rod.
Randusa,
nar.21.11.1
964, obaja
bytom
Družstevná
291/51,
Dubnica
nad
Váhom,
zapísaný v
zmysle § 79
ods. 1 ZKR

Poznámka o spornom zápise k súpisovej položke p.č.11
Deň sporného zápisu: 06.02.2017
Dôvod sporného zápisu: Uplatnenie práva vylučujúceho zapísanie veci do súpisu v zmysle §78 ods. 3 ZKR
Osoba v prospech, ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu: Mária Randusová, nar. 30.05.1960, bytom Družstevná 291/51, Dubnica
nad Váhom a Juraj Randus, nar. 21.11.1964, bytom Družstevná 291/51, Dubnica nad Váhom
Súpis majetku podstát ( oddelená podstata ) vyhotovený (
v tomto znení ) v Trenčíne dňa : 06.02.2017
Ing. Katarína
Roderová
správca konkurznej podstaty
úpadcu
číslo konania :
40K/31/2016
konanie vedené Okresným
súdom Trenčín

K002912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Pekárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1665, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.9.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/17/2016 S1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 17/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu
pohľadávok
JUDr. Mária Kostolná, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224 578, správca úpadcu Andrea
Pekárová, rof. Packová, nar. 29.9.1974, Štúrova 1665, 022 01 Čadca, zastúpená Advokátskou kanceláriou JUDr.
Stopka, JUDr. Cisarík s.r.o., Potočná 2835/1 A, 022 01 Čadca, IČO: 36 866 849, týmto oznamuje, že v súlade s ust.
§ 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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: 09.02.2017

§ 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov bola zapísaná správcom do zoznamu pohľadávok nasledujúca pohľadávka veriteľa Slovenská
kancelária poisťovateľov, so sídlom Trnavská cesta 82, Bratislava, IČO: 36 062 325 doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty v celkovej výške 3.057,95 €.
JUDr. Mária Kostolná

K002913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oto Zachej – PENZION ZACHEJ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta J.Alexyho 5037/33, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 753 832
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/19/2014 S98
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/19/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Sopko, správca úpadcu Oto Zachej – PENZION ZACHEJ, s miestom podnikania Cesta J.Alexyho
5037/33, 921 01 Banka, IČO: 40 753 832, zapísaného v Živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany, číslo
živnostenského registra 204-6965, v zmysle § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
zvolávam na žiadosť veriteľa Ing. Petra Zušťáka, Hurbanova 14, Piešťany, schôdzu veriteľov na deň 28.2.2017 so
začiatkom o 10.00 hod v sídle kancelárie správcu na Paulínskej ulici č. 24 v Trnave, 1. poschodie.

Program schôdze:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Odvolanie súčasných členov veriteľského výboru
3. Voľba nových členov veriteľského výboru
4. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc a doklad totožnosti. Veritelia, resp. ich zástupcovia potvrdia svoju účasť na
schôdzi veriteľov podpisom v zozname prítomných veriteľov.

K002914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masaryk Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Súča 438, 913 33 Horná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1962
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22K/2/2016 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín

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: 09.02.2017

Okresný súd Trenčín
22K/2/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
SKKS, k.s., správca úpadcu: Pavol Masaryk, bydlisko: 913 33 Horná Súča 438, týmto v súlade s § 34 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvolávam prvú schôdzu
veriteľov na deň 23.03.2017 (štvrtok) o 10.00 hod. Schôdza veriteľov sa uskutoční v kancelárii správcu: Námestie
Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu
Rôzne
Záver

Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 09.30 do 10.00 hod. Pri prezentácii je potrebné sa preukázať
nasledovným:
·
·
·

Veritelia - fyzické osoby dokladom totožnosti
Veritelia - právnické osoby zapísané v obchodnom registri aktuálnym výpisom z obchodného registra
Zástupcovia veriteľov sú povinní preukázať svoju totožnosť a oprávnenie zastupovať veriteľa na schôdzi
veriteľov písomným poverením alebo plnomocenstvom a dokladom totožnosti

SKKS, k.s., správca

K002915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Machálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Kubinu 21, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 617 833
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/27/2013 S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/27/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu Jana Machálková, ičo34617 833,ul.A.Kubinu21,
91701Trnava,živn.reg.:207-10734 zvoláva podľa ustanovení ZKR č.7/2005Z.Z.v zn.n.pr., schôdzu veriteľov na deň
28.2.2017 o 13.00 hod v sídle správcu v Trnave, na ul. Podjavorinskej 37/1, v zasadačke AC GmbH, s týmto
programom:
1/ Otvorenie
2/ Voľba zástupcu veriteľov
3/ Rôzne, záver
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., 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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Deň vydania: 09.02.2017

K002916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EREZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda KVP 4 / 0, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 575 127
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30K/42/2015 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/42/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku:
súp. pol. 5 - kreditný úrok vo výške 0,04 EUR
súpisová hodnota : 0,04 EUR

K002917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Záboj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováčany 193, 044 21 Nováčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/71/2015 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/71/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná podstata
Peňažná pohľadávka:
Zrážka z predčasného starobného dôchodku v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľná exekúciou za január 2017
vo výške: 328,06 €.
V Košiciach, dňa 06.02.2017
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.- správca

K002918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Káková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2016-S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky: 6
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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Typ súpisnej zložky majetku:

Deň vydania: 09.02.2017

peňažná pohľadávka
Opis súpisovej zložky:
zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v
akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. §72 ods. 2 Zákona č.
7/2005 Z.z., za mesiac december 2016

Spoluvlastnícky podiel :

1/1

súpisová hodnota:

55,76 EUR

Deň zápisu: 02.02.2017

V Bratislave dňa 06.02.2017

JUDr. Vojtech Agner
správca

K002919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SSIM, a. s., Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbrojničná 12, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 702 627
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/34/2016, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/34/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Milan Polončák, PhD., správca dlžníka: SSIM, a.s. Košice., so sídlom Zbrojničná 12, 040 01 Košice, IČO:
31 702 627 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na Vojenskej 12, 040 01
Košice v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 15.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na
tel. č. 055/ 6254200.
V Košiciach dňa 6.02.2017
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K002920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Vilčeková "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Stodolu 8, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1977
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: 09.02.2017

Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/78/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/78/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná podstata
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka; Suma: 663, 88; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku pohľadávky:
nevyčerpaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov prebežného správcu; Dlžník: Slávka Vilčeková (pred
zmenou priezviska Konfalová), nar. 07.04.1977, bytom Ivana Stodolu 2147/8, Kežmarok; Súpisová hodnota
majetku: 663,88 EUR.

K002921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVIVÁ PLUS Trebišov s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 2, 076 32 Malá Bara
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 590 193
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/35/2016 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/35/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 30K/35/2016 zo dňa 30. januára 2017 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka STAVIVÁ PLUS Trebišov s.r.o., sídlom Hlavná 2, 076 32 Malá Bara, IČO: 36 590 193, pričom za správcu
majetku úpadcu ustanovil JUDr. Milana Okajčeka, so sídlom kancelárie kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu S859 (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 6. februára 2017,
v čiastke OV 25/2017 a účinným sa stalo dňa 7. februára 2017.
V súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto
oznamujem účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu sp. zn. 30K/35/2016 S859 je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu JUDr. Milana Okajčeka, sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01
Košice, 3. poschodie, a to každý pracovný deň v Pondelok až Piatok, vždy od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00
hod. do 16:00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať správcovi telefonicky na tel. č. 055/7296116, prípadne na adresu kancelárie správcu alebo
prostredníctvom e-mailu na: asistent@okajcek.sk.
V Košiciach, dňa 7. februára 2017
JUDr. Milan Okajček, správca

K002922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Lejko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškáreň 434, 034 95 Likavka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.4.1986
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 09.02.2017

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Olekšák
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2016/S1472
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Marek Olekšák, správca dlžníka Dávid Lejko, nar. 08.04.1986, bytom Puškáreň 434, 034 95 Likavka týmto
zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
A. Iná majetková hodnota
1. Hotovosť odovzdaná dlžníkom (v súčasnosti na účte správy) vo výške 1.660 EUR
2. Časť mzdy dlžníka v rozsahu podliehajúcom konkurzu v približnej mesačnej výške 150 EUR;

Číslo účtu správy (IBAN): SK23 0200 0000 0037 6409 3554
Bankový ústav: VÚB, a.s.

V Žiline, dňa 03.02.2017

JUDr. Marek Olekšák
správca

K002923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedlák Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drevená 960 / 9, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2014 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- za mesiac december 2016 o sumu 366,99 €

K002924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kolláriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 24, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1970
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31NcKR/6/2010/S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31NcKR/6/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Týmto SKP zverejňuje príjem finančných prostriedkov na účet SKP vo výške 1.800 €, čo predstavuje príjem za tretí
skúšobný rok oddĺženia.

K002925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodza 209, 946 16 Bodza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/72/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/72/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- o sumu 100 €

K002926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kutišová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 332/1, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/76/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/76/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- za mesiac december 2016 o sumu 414,72 €

K002927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Chanová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.6.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/34/2012 S1531
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Okresný súd Trenčín
29K/34/2012
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku
Peňažná
pohľadávka

Deň vydania: 09.02.2017

Spoluvlastnícky Deň
podiel
zapísania

Zrážka zo mzdy úpadcu zrealizovaná zamestnávateľom
úpadcu, pripísaná na bankový účet úpadcu zriadený
1/1
správcom na účely konkurzu vo výške 223,90 EUR,
vyplatená od zamestnávateľa Úpadcu

Súpisová
Dôvod zapísania hodnota
majetku v EUR

Majetok úpadcu
06.02.2017 podliehajúci
223,90 EUR
konkurzu

V Trenčíne, dňa 06.02.2017
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Jana Chanová „v konkurze“

K002928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SSIM, a. s., Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbrojničná 12, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 702 627
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/34/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/34/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: SSIM, a.s., Košice, so
sídlom Zbrojničná 12, 040 01 Košice, IČO: 31 702 627 (ďalej len ako „úpadca“), Vám oznamujem, že na majetok
úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Košice, sp.zn. 30K/34/2016 zo dňa 30.01.2017 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 25/2017 zo dňa 06.02.2017 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený Ing. Milan
Polončák, PhD.,Vojenská 12, 040 01 Košice.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of a
bankrupt – SSIM, a.s., Košice, so sídlom Zbrojničná 12, 040 01 Košice, IČO: 31 702 627 , is our responsibility to
inform you that the district Court in Košice No. 30K/34/2016 dated 30th of January 2017 published in the
Commercial bulletin No. 25/2017 on 06th of February 2017 information that the bankruptcy on assets of bankrupt
was declared and simultaneously Ing. Milan Polončák, PhD., Vojenská 12, 040 01 Košice, was appointed as the
trustee in the bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment
of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.6 BRA).
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these consideration as application, whereby the
court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as
application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec.
1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Košiciach, dňa 06.02.2017/In Košice, on 06.02.2017
Ing. Milan Polončák, PhD. , správca/trustee

K002929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVBYINDUSTRIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 494 763
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/9/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/9/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažná pohľadávka:

Meno a priezvisko/ Dlžník - ulica, Dlžník
názov dlžníka
číslo
mesto

- Dlžník
PSČ

-

Dlžník - Štát

Dlžník - Suma v
Mena Právny dôvod vzniku
IČO
€

Súpisová
hodnota v €
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Rožňava

048 01

Slovenská
republika

Deň vydania: 09.02.2017

Právo úpadcu na vyrovnací
46 051
1,00 € EUR podiel v zmysle § 148 ods. 2 1,00 €
341
OBZ.

K002930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRH spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moldavská 8, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 976 387
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/30/2016 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/30/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty úpadcu PRH spol. s r.o., Moldavská 8, 040 11 Košice, IČO: 43 976 387, na
majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26K/30/2016, zo dňa
4.11.2016, zvoláva podľa ust. § 34 ZKR opakovanú prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii
správcu podstaty - ul. Holubyho 14, Košice dňa 6.3.2017 o 13.00 hod. Program schôdze: 1. Otvorenie, 2. Správa o
činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba veriteľského výboru podľa § 37 ZKR, 4. Rozhodovanie
o výmene správcu podľa § 36 ZKR, 5. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby
výpis z obchodného registra. Zástupcovia sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.
Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty

K002931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Peter Pjecha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 3, 94 111 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/43/2014 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/43/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu týmto v súlade s ust. § 81 ods 2 zákona č.7/20015 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení zverejňuje vylúčenie súpisovej položky č.1 – osobné motorové vozidlo Škoda Combi, súpisná hodnota 300,Eur, rok výroby 1997, VIN TMBEFF653W7722451, EĆ NZ 583 DV zo súpisu všeobecnej podstaty, zverejnený
v Obchodnom vestníku č.5 zo dňa 09.01.2015.
Dátum vylúčenia: 30.09.2016
Dôvod vylúčenia: Súhlas zástupcu veriteľov na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty z toho dôvodu, že
majetok nie je možné speňažiť.
Podľa § 81 ods 5 zákona č.7/20015 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení majetok vylúčený zo
súpisu, o ktorý do 60dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku neprejaví záujem žiaden z veriteľov,
prestáva podliehať konkurzu.
Ing. Mária Budniková - 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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K002932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Billý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Kope 278/69, 040 16 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2016 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V právnej veci úpadcu Roland Billý, nar. 31.10.1986, trvale bytom Na Kope 278/69, 040 16 Košice, na majetok
ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31K/7/2016-81 zo dňa 6.6.2016
zvoláva podľa ust. § 34 ZKR opakovanú prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu podstaty ul. Holubyho 12, Košice dňa 6.3.2017 o 13.30 hod. Program schôdze: 1. Otvorenie, 2. Správa o činnosti správcu a
stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ZKR, 4. Rozhodovanie o výmene správcu
podľa § 36 ZKR, 5. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca podstaty

K002933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brány SK s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gróbska 41, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 752 041
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Sečanský
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/4/2016 S1206
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/4/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Sečanský, správca Brány SK, s. r. o., IČO 44 752 041, so sídlom Gróbska 41, 900 27 Bernolákovo,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 58163/B, oznamuje veriteľom,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Záhradnícka č. 30, 811 09 Bratislava,
a to v pracovných dňoch v čase od 900h do 1200 h a od 1300 h do1600h. Žiadosti o zapísanie do poradovníka možno
podávať písomne na vyššie uvedenej adrese.

K002934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Slašťan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javornícka 6176/4, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 013 892
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/55/2016/S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/55/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OZNÁMENIE O ZAPÍSANÍ POHLADÁVOK V ZMYSLE UST. § 28 ODS. 3. ZÁKONA č. 7/2005 Z.z.

Mgr. Radka Longauerová., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Peter
Slašťan, IČO: 44 013 892, Javornícka 6176/4, 974 11 Banská Bystrica č.k. 4K/55/2016 oznamuje, že dňa
06.02.2017, teda po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle ust. § 28 ods. 1,2 a 3 zákona č.
7/2005 Z.z. bola doručená:
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO:
00 313 271 vo výške 357,60,- Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Poučenie:

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.

Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť sumu,
ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah
popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá
ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže
preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

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

Bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK86 0900 0000 0051
2186 8212, č.ú.512 186 8212/0900.

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

K002935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEST STAV, s.r.o., ,, v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 63 A, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 695 683
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27R/1/2016 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27R/1/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Róbert Hipp, reštrukturalizačný správca dlžníka: BEST STAV s.r.o., sídlo: Štúrova č. 63A, 949 01 Nitra, IČO:
44 695 683 ( konanie vedené pred OS NR, č.k. 27R/1/2016), oznamuje, že do správcovského spisu možno
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v úradných hodinách od 08,00 hod., - do
12,00 hod., a od 13,00 hod., - do 15,00 hod., každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín nahliadnutia do
spisu vopred telefonicky na tel. čísle: 0911/1178 80 resp.: e-mailom na : hipprobert.skp@gmail.com. JUDr. Róbert
Hipp – správca

K002936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEST STAV, s.r.o., ,, v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 63 A, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 695 683
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27R/1/2016 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27R/1/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Róbert Hipp, reštrukturalizačný správca dlžníka: BEST STAV s.r.o., sídlo: Štúrova č. 63A, 949 01 Nitra, IČO:
44 695 683 ( konanie vedené pred OS NR, č.k. 27R/1/2016), oznamuje, že v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm.b)
zákona č.: 7/2005 Z.z. (o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov) účastníkom konania –
veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie
prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je číslo účtu: UniCredit Bank Slovakia, a.s. v tvare
IBAN: SK49 1111 0000 0010 5685 7008. Kauciu s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia, doklad
o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods.7 písm.a) musí byť podané na
predpísanom tlačive.
JUDr. Róbert Hipp – správca dlžníka: BEST STAV s.r.o.,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEST STAV, s.r.o., ,, v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 63 A, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 695 683
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27R/1/2016 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27R/1/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA PRE VERITEĽOV - na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady
(ES/ č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní).
APPEAL FOR CREDITORS - Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/
No. 1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca dlžníka BEST STAV s.r.o.,
sídlo: Štúrova č. 63A, 949 01 Nitra, IČO: 44 695 683 ( konanie vedené pred OS NR, č.k. 27R/1/2016), (ďalej len
„dlžník"), Vám oznamujem že uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 27R/1/2016-916 zo dňa 27.01.2017 bola
povolená reštrukturalizácia dlžníka - zverejnená v OV č. 24/2015 zo dňa 03.02.2017.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
trustee of the debtor dlžníka BEST STAV s.r.o., sídlo: Štúrova č. 63A, 949 01 Nitra, IČO: 44 695 683 ( konanie
vedené pred OS NR, č.k. 27R/1/2016), I am obligated to inform you that with the resolution of the District
Court in Nitra No. 27R/1/2016-916 dated 27.01.2017 was permited restructuring on the debtor dlžníka BEST
STAV s.r.o., sídlo: Štúrova č. 63A, 949 01 Nitra, IČO: 44 695 683 ( konanie vedené pred OS NR, č.k. 27R/1/2016).
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 24/2017 dňa 27.01.2017.
This resolution of the District Court Nitra was published in Commercial Bulletin no. 24/2017 til on
27.01.2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu:
JUDr. Róbert HIPP, správca, Farská ul. 33/I.p., 949 01 Nitra, Slovenská republika. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. 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 samostatnej 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. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke
účtuje v účtovníctve. 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. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike
sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA")
the creditors of the debtor have to lodge their claims in the time period of 30 days beginning with the
permission restructuring in one original to the trustee of the restructuring to the address JUDr. Róbert
Hipp, správca/Trustee, Farská 33./I.p, 94901 Nitra, Slovak republic. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal
cause of the interests; the application of claim has to be dated the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend
on the fulfillment of certain conditions lodge 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 lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application
of claim have to be anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the
application form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent
or the reasons why the claim does not in the account books. In case the creditor does not have a seat
or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an adress or a seat in the
Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of
the claim has to be added. The lodgement form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their
claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than
the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo
nebudú doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty
na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. 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.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
or lodgment of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged
security rights become extinct after the application period elapses. The trustee do not have the duty to
notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form
may be corrected or amended only by replacing the original application form by a new application form, but
only into the deadline for logging claims.
JUDr. Róbert Hipp, správca dlžníka/Trustee of the debtor dlžníka BEST STAV s.r.o.

K002938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SAL group CENTRAL s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvořákovo nábriežie 10, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 357 371
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2015 S 1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por.
číslo

Pohľadávka z účtu v banke/ IBAN

3.

Sberbank Slovensko, a.s. / IBAN SK54 zostatok pokladne 3100 0000 0041 2003 8802
vklad na účet

Charakteristika

Výška istiny Súpisová
v EUR
hodnota EUR

Dôvod zapísania
do súpisu

9,38 €

§ 67 ods. 1 písm.
26.1.2017
b) ZKR

9,38 €

Deň zapísania do
súpisu

K002939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Širgel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudník 189, 044 23 Rudník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
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Spisová značka správcovského spisu: 31K/62/2016/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/62/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: Milan Širgel, bytom
Rudník 189, 044 23 Rudník, narodený: 23.07.1975 (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I, spis. zn.: 31K/62/2016 zo dňa 30.1.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a
naša spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, IČO:
46 333 908, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku SR č.: OV 24/2017 zo dňa 03.02.2017.

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 04.02.2017. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Košice I,
proc. no.: 31K/62/2016, dated on 30th January 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s
assets: Milan Širgel, domicile: Rudník 189, 044 23 Rudník, Slovak Republic, date of birth: 23th July 1975 and
our company HMG Recovery, k.s., registered seat at Alžbetina 41, 040 01 Košice, Slovak Republic, company
identification No.: 46 333 908, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The abovementioned
resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 24/2017 dated on 03rd February
2017.

This resolution of the District Court Košice I became valid on 04th February 2017. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese HMG Recovery, k.s., so
sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice , Slovenská republika, spis. zn.: 31K/62/2016.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať 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, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

33

Obchodný vestník 28/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.02.2017

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.

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

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 ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
HMG Recovery, k.s., Alžbetina 41, 040 01 Košice, Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims in one
original also to the Okresný súd Košice I (District Court Košice I), Štúrova 29, 041 60 Košice, Slovak
Republic, to the proc. no.: 31K/62/2016.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

Each secured claim must be lodged separately. 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, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question.

The claim has to be lodged in currency named as EUR.

Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the lodgment
of claim.
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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 stated and noted to the
bankruptcy trustee.

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.

The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and
other rights connecting with the lodged claims.

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time 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 lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
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Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

V / In Košice, dňa / on 06th February 2017
HMG Recovery, k.s., správca úpadcu / debtor´s trustee, JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti / unlimited
partner

K002940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Širgel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudník 189, 044 23 Rudník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/62/2016/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/62/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41, 040 01
Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene
ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Milan Širgel, bytom Rudník 189, 044
23 Rudník, narodený: 23.07.1975, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Alžbetina 41, 040 01 Košice, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00
hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť mailom na adrese recovery@hmg.sk, alebo na
tel.: +421 908 458 117.

V Košiciach, dňa 06.02.2017

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca úpadcu

K002941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Dravecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonov 166, 053 03 Jablonov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.3.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/20/2016 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/20/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Emil Dravecký, narodený 15.03.1965, bytom Jablonov
166, 053 03 Jablonov, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty o nasledovné súpisové zložky majetku: iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 12/2016
v rozsahu v akom podliehajú konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR v sume 50,- EUR, dôvod zapísania: majetok
podliehajúci konkurzu podľa § 67 ZKR, súpisová hodnota: 50,- EUR.

K002942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Romada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 24/1751, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1951
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

V Bratislave dňa 1. 2. 2017
Sp. zn. 31K/44/2014
Úpadca: Juraj Romada
Vec. Rozhodnutie zástupcu veriteľov o schválení konečného rozvrhu
Spoločnosť BPT LEASING, a.s., IČO: 31 357 814, Drieňová 34, 821 02 Bratislava, ako zástupca veriteľov
v konkurznom konaní úpadcu, Juraj Romada, nar. 15. 5. 1951, Štefánikova 1751/24, 943 01 Štúrovo, týmto podľa
ustanovenia § 96 ods. 5 ZKR schvaľuje konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty
úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 2/2017.
Mgr Vladimír Šárnik, advokát
Andrej Fiala, spoločník správcu, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K002943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Solčianska Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jabloňovce 36, 935 06 Jabloňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/24/2016 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/24/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Peňažné pohľadávky:
Meno
a
Dlžník
- Dlžník
priezvisko/ názov
ulica, číslo mesto
dlžníka

- Dlžník Suma v
Dlžník - Štát
Mena Právny dôvod vzniku
PSČ
€
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Jozef Mariási - Vnútorná
Majo-trans
120/1

Komárno 945 04

Slovenská
Republika

Mzda úpadcu za obdobie 09/2016 v rozsahu, v akom môže byť
145,36
EUR postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72
€
ods. 2 ZKR - majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Jozef Mariási - Vnútorná
Majo-trans
120/1

Komárno 945 04

Slovenská
Republika

Mzda úpadcu za obdobie 10/2016 v rozsahu, v akom môže byť
145,36
EUR postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72
€
ods. 2 ZKR - majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Jozef Mariási - Vnútorná
Majo-trans
120/1

Komárno 945 04

Slovenská
Republika

Mzda úpadcu za obdobie 11/2016 v rozsahu, v akom môže byť
145,36
EUR postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72
€
ods. 2 ZKR - majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Jozef Mariási - Vnútorná
Majo-trans
120/1

Komárno 945 04

Slovenská
Republika

Mzda úpadcu za obdobie 12/2016 v rozsahu, v akom môže byť
145,36
EUR postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72
€
ods. 2 ZKR - majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová hodnota v €

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

132,85 €

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K002944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Kostolníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičová 489, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2016/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stanislav Oravec, správca majetku úpadcu Kostolníková Edita, bytom Sládkovičová 489, 059 35 Batizovce na
majetok ktorej bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 13.01.2017, č. k.. 1K/41/2016-35
týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b/ zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32
ods. 2 ZKR alebo na určenie popretej pohľadávky podľa § 32 ods. 9 ZKR,, že kauciu vo výške 350,-€ sú povinní
zložiť na účet IBAN: SK86 7500 0000 0040 0811 3964, vedený v ČSOB, .a.s.
JUDr. Stanislav Oravec , správca

K002945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Ivančíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 136/8, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1976
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 31K/46/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Erik Solár, správca majetku podliehajúceho konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Eva Ivančíková, nar.
24.03.1976, bytom Tokajská 136/8, 949 11 Nitra, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č.k.:
31 K/46/2016, že v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na Levickej ulici č. 866, 952 01
Vráble, v pondelok až v piatok od 09.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadania do spisu nahláste vopred písomne
na adresu Levická 886, 952 01 Vráble, e-mailom na adresu: solare@mail.t-com.sk alebo telefonicky na čísle: 0915
833 362. Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia (§
85 ods. 2 ZKR) po preukázaní sa výpisom z obchodného registra, platným občianskym preukazom, resp. plnou
mocou.
JUDr. Erik Solár, správca

K002946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Ivančíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 136/8, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Hurbanova 22, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 31K/46/2016 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: Eva Ivančíková, nar.
24.03.1976, bytom Tokajská 136/8, 949 11 Nitra, (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok dlžníka bol
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/46/2016 zo dňa 24.01.2017 zverejneným v Obchodnom vestníku č.
21/2017 dňa 31.01.2017, vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bol ustanovený JUDr. Erik Solár, so sídlom
kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Eva Ivančíková, date of birth 24.03.1976, domicile: Tokajská 136/8, 949 11 Nitra,, our duty is to inform you, that
the District Court Nitra, No. 31K/46/2016 dated 24.01.2017 and promulgated in the Commercial bulletin No. 21/2017,
31.01.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Erik Solár, Levická 886,
952 01 Vráble as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení .prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v .Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
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determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Erik Solár, správca/ Debtor ´s bankruptcy administrator

K002947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: G-SANITA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šustekova 25, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 971 916
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Budiač
Sídlo správcu:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/81/2012 S1175
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/81/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie verejného ponukového konania III. kolo
Ing. Vladimír Budiač, so sídlom správcovskej kancelárie: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, správca úpadcu:
G-SANITA, s.r.o., v konkurze, so sídlom: Šustekova 25, 851 04 Bratislava, IČO: 35 971 916, vyhlasuje III. kolo
verejného ponukového konania na predaj pohľadávok voči spoločnosti ECOBAU GROUP, a.s., v konkurze.
Prevzatie podmienok ponukového konania je nutné si dohodnúť telefonicky, alebo emailom u správcu. Ponuku je
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Prevzatie podmienok ponukového konania je nutné si dohodnúť telefonicky, alebo emailom u správcu. Ponuku je
potrebné doručiť do 22.02.2017, do 16.00 hod, na adresu správcu úpadcu.
Email: spravca1175@gmail.com, mobil: 0905773066

Ing. Vladimír Budiač, správca

K002948
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:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
1/2017

Navrhovateľ dražby:
JUDr. Barbora Hudeková, správca
so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Reg.: Ministerstvo spravodlivosti SR - značka správcu: S1465
správca úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 18690/R.

Dražobník:
JUDr. Barbora Hudeková, správca
so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Reg.: Ministerstvo spravodlivosti SR - značka správcu: S1465
správca úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 18690/R.
Dátum konania dražby

06. marec 2017

Čas otvorenia dražby:
09.00 hod. vyvolaním (po skončení zápisu účastníkov dražby)
Vyzývam budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 minút pred otvorením dražby za
účelom zistenia totožnosti a zápisu do zoznamu účastníkov dražby.
Miesto konania dražby

Kancelária správcu úpadcu, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 4. poschodie
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Miesto konania dražby

Kancelária správcu úpadcu, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 4. poschodie

Opakovanie dražby:

I. kolo dražby

Označenie predmetu dražby:
Parcela registra ,,C“ - Pozemok o výmere 1019 m2 nachádzajúci sa v obci Brezová pod Bradlom
v katastrálnom území Brezová pod Bradlom, okres: Myjava, list vlastníctva č. 1709, parcelné číslo 2003, druh
pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
Stavba na parcele registra ,,C“, parcelné číslo 2003, druh stavby: Priemyselná budova, popis stavby: HALA
HUSÁR, súpisné číslo: 796, nachádzajúca sa v obci Brezová pod Bradlom v katastrálnom území Brezová pod
Bradlom, okres: Myjava, list vlastníctva č. 1709.
Predmet dražby je zapísaný na liste vlastníctva č. 1709, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu
v Myjave, a to vo výlučnom vlastníctve 1/1 úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, Staničná 267/21, 906 13
Brezová pod Bradlom.
Predmet dražby sa draží ako celok.
Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.
Opis predmetu dražby: Pozemok o výmere 1019 m2 - parcelné číslo 2003 je charakterizovaný ako druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria. Pozemok je rovinatý, v okolí sú prevažne priemyselné objekty, objekty prevádzkového
charakteru a objekty na skladovanie. V blízkosti sa nachádza recyklačný dvor. Stavba – HALA HUSÁR, súpisné
číslo 796 nachádzajúca sa na parcele č. 2003 je charakterizovaná ako skladovacia hala postavená na rovinatom
pozemku v priemyselnej časti na okraji Brezovej pod Bradlom. Hala je v reze oblúková a má obdĺžnikový pôdorys.
Vstup je zabezpečený posuvnými vrátami v severnej štítovej stene. Hala je samonosná skrutkovaná z jednotlivých
dielov a kotvená do základovej konštrukcie. Elektroinštalácia je svetelná a hala je chránená bleskozvodom.
Opis stavu predmetu dražby:
Pozemok o výmere 1019 m2 - parcelné číslo 2003 je charakterizovaný ako druh pozemku Zastavané plochy a
nádvoria. Stavba – HALA HUSÁR, súpisné číslo 796 nachádzajúca sa na parcele č. 2003 je charakterizovaná ako
skladovacia hala postavená na rovinatom pozemku v priemyselnej časti na okraji Brezovej pod Bradlom. Predmet
dražby je v stave zodpovedajúcom tejto charakteristike.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
na liste vlastníctva č. 1709, k. ú. Brezová pod Bradlom
Časť „C“: ŤARCHY:
Bez zápisu.
Nájomné práva viaznuce na predmete dražby nie sú známe.
Znalecký posudok: číslo znaleckého posudku: 23/2017, meno znalca: Ing. Dušan Petrík, dátum vyhotovenia:
30.01.2017.
Všeobecná hodnota zistená znaleckým posudkom: 38.853,54 Eur
Najnižšie podanie: 32.000,00 €
Minimálne prihodenie: 1.000,00 €
Výška dražobnej zábezpeky: 5.000,00 €
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Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod alebo vklad na bankový účet dražobníka,
2. v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby,
3. vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Adresa a číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:
JUDr. Barbora Hudeková, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Číslo účtu v tvare IBAN: SK54 1100 0000 0029 2690 9348 vedený v Tatra banka, a.s.,
SWIFT (BIC): TATRSKBX, s uvedením mena a priezviska alebo obchodného mena v časti správa pre prijímateľa
tak, aby platba bola pripísaná na účet dražobníka najneskôr v deň otvorenia dražby. Účastník bude pripustený k
dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu o úhrade dražobnej
zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti
(účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet
dražobníka), originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky v prospech dražobníka s
výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane
vydražiteľom, príjmový pokladničný doklad.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení
dražby alebo po upustení od dražby.
V prípade, ak dôjde k zmareniu dražby vydražiteľom, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom sa použije na
úhradu nákladov zmarenej dražby. V prípade konania opakovanej dražby, sa zúčtuje zostávajúca časť dražobnej
zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade
nákladov dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením
najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na bankový účet dražobníka - číslo účtu: 2926909348/1100 vedený
v Tatra banka, a.s., IBAN: SK54 1100 0000 0029 2690 9348, SWIFT (BIC): TATRSKBX. Dražobná zábezpeka sa
vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka
vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny
preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v
uvedených lehotách, dražobník bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vráti
vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je
neprípustná. Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť.
Priebeh dražby: Na priebeh dražby sa v súlade s ustanovením § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov primerane použije ustanovenie § 20 zákona č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Upozornenie: Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002Z.z.
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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Upozornenie: Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002Z.z.
o dobrovoľných dražbách, ktoré pred začatím dražby správcovi predložia:
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 mesiac
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
na dražbe vyhlásenej dražobníkom - správcom vo veci č. k. 38K/23/2013.
Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.
Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
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.
Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas:

Obhliadka 1: 20.02.2017 o 10.00 hod.
Obhliadka 2: 27.02.2017 o 10.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční na mieste, kde sa nachádzajú nehnuteľnosti, ktoré sú
predmetom dražby. Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom
obhliadky, a to na telefónnom čísle: 0904 557 344. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky a predmetu dražby na
tel. č.: 0904 557 344.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na
vydražiteľa udelením príklepu za splnenia podmienky uhradenia ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou: JUDr. Tomáš Trella, notár so sídlom: Ul. Panenská
24 v Bratislave.
Podmienky a spôsob odovzdania predmetu dražby:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby odovzdá dražobník predmet dražby v stave ako bol
vydražený a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby.
Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím
predmetu dražby znáša vydražiteľ.

Poučenie:
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. Toto právo 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. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná
oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby
sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo
ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 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 keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu
dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
V Bratislave, dňa
Za navrhovateľa:

Za dražobníka:

JUDr. Barbora Hudeková

JUDr. Barbora Hudeková

Správca úpadcu

Správca úpadcu

KANAPA spol. s r.o. v konkurze

KANAPA spol. s r.o. v konkurze

K002949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brány SK s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gróbska 41, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 752 041
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Sečanský
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/4/2016 S1206
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/4/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Martin Sečanský, správca Brány SK s. r. o., IČO 44 752 041, so sídlom Gróbska 41, Bernolákovo 900 27,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 58163/B, v zmysle ust.
§ 126 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, týmto zvoláva schôdzu veriteľov na deň 6. 4.2017 o 10:00 hod. so začatím prezencie o 9:30.
Schôdza veriteľov sa uskutoční v zasadacej miestnosti administratívnej budovy ACSS, spol. s r.o. na adrese
Cukrová č. 14, 813 39 Bratislava s nasledovným programom: 1. prezencia a otvorenie, 2. zistenie stanovísk
veriteľov, 3. voľba veriteľského výboru, 4. záver. Pri prezencii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti a
veritelia - právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra a doklad totožnosti. Zástupcovia veriteľov predložia
plnomocenstvo, príp. poverenie na zastupovanie veriteľa na schôdzi veriteľov, príp. v reštrukturalizačnom konaní a
doklad totožnosti

K002950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Ivančíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 136/8, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2016 S477
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2016 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
JUDr. Erik Solár, správca konkurznej podstaty úpadcu: Eva Ivančíková, nar. 24.03.1976, bytom Tokajská 136/8,
949 11 Nitra, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu za účelom popierania pohľadávok veriteľom. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia
má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Bankový účet vedený vo VÚB, a.s.
IBAN: SK13 0200 0000 0037 7549 3756, BIC/SWIFT kód: SUBASKBX
Výška kaucie: 350,-€
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť aj veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Erik Solár, správca

K002951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Turčan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 466/35, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Zbehy 480, 951 42 Zbehy
Spisová značka správcovského spisu: 32K/54/2015 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/54/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU
JUDr. Marián Dobiš, správca úpadcu Bratislav Turčan, nar. 03.02.1978, bytom M. R. Štefánika 466/35, 934 01
Levice, zastúpený: ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, konajúca prostredníctvom
JUDr. Ing. Veroniky Škodovej, advokátky a konateľky, ustanovený uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Veroniky Škodovej, advokátky a konateľky, ustanovený uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn.
32K/54/2015-63 zo dňa 04.08.2015, po speňažení majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu predkladá zástupcovi
veriteľov - spoločnosť Tatra banka, a.s. konečný rozvrh výťažku zo všoebecnej podstaty.
V zmysle § 101 ZKR správca určuje zástupcovi veriteľov lehotu 20 dní na jeho schválenia, ktorá začína plynúť od
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
VŠEOBECNÁ ČASŤ
1. Dňa 08.07.2015 bol Okresnému súdu Nitra (ďalej tiež ako „okresný súd“) doručený návrh dlžníka Branislav
Turčan, nar. 03.02.1978, bytom M. R. Štefánika 466/35, 934 01 Levice, zastúpený: ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, konajúca prostredníctvom JUDr. Ing. Veroniky Škodovej, advokátky a konateľky
na vyhlásenie konkurzu zo dňa 01.07.2015.
Uznesením okresného súdu zo dňa 22.07.2015, sp. zn. 32K/54/2015 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
o vyhlásenie konkurzu bolo začaté konkurzné konanie (zverejnené v OV č. 144/2015 dňa 29.07.2015).
Uznesením okresného súdu zo dňa 04.08.2015, č. k. 32K/54/2015-63 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka,
otvorený malý konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie
Farská 30, 949 01 Nitra (zverejnené v OV č. 152/2015 dňa 10.08.2015).
Na základe ustanovenia za správcu konkurznej podstaty úpadcu vyššie uvedeným uznesením začal správca
konkurznej podstaty vykonávať svoju funkciu: zisťoval majetok úpadcu, vyhotovil súpis majetku všeobecnej
a oddelenej podstaty, prijímal doručené prihlášky nezabezpečených a zabezpečených veriteľov, zostavil konečný
zoznam pohľadávok, zvolal prvú schôdzu veriteľov, zabezpečoval majetok všeobecnej podstaty a oddelenej
podstaty a speňažoval majetok všeobecnej a oddelenej podstaty a to v súlade so záväznými pokynmi príslušných
veriteľských orgánov zo dňa 03.02.2016, 17.02.2016 a 06.10.2016.
V konkurze boli prihlásené a zistené nasledovné pohľadávky:
a) nezabezpečených veriteľov:
1. Consumer Finance Holding, a.s.

19.649,43 Eur

2. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

25,16 Eur

3. Poštová banka, a.s.

14.326,00 Eur

4. Prima banka Slovensko, a.s.

13.383,49 Eur

5. Tatra banka, a.s.

11.377,85 Eur

6. ZSE Energia, a.s.

31,32 Eur

Spolu

58.793,25 Eur

b) zabezpečených veriteľov:
1. SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

150,17 Eur

2.Tatra banka, a.s.

51.073,91 Eur

Spolu

51.224,08 Eur

Správca v zmysle § 34 ods. 1 zvolal prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutočnila dňa 09.11.2015 o 14:00 hod.
v sídle správcu Farská 30, 949 01 Nitra. Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov správca zverejnil v Obchodnom
vestníku č. 190/2015 zo dňa 05.10.2015. Nakoľko sa prvej schôdze veriteľov nezúčastnil žiaden veriteľ, správca
zvolal ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutočnila dňa 24.11.2015 o 10:00 hod. v priestoroch spoločnosti Tatra
banka, a.s., na adrese: Černyševského 50, 851 01 Bratislava – zasadačka 13.290. Oznam o zvolaní ďalšej schôdze
veriteľov správca zverejnil v OV č. 225/2015 zo dňa 24.11.2015. Predmetom tejto schôdze bola hlavne voľba
zástupcu veriteľov, ktorým sa stal veriteľ – spoločnosť Tatra banka, a.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Nakoľko si v zákonnej 45-dňovej lehote prihlásili dvaja zabezpečení veritelia zabezpečené pohľadávky, správca
vyhotovil súpis majetku oddelenej podstaty, zverejneného v OV č. 194/2015 dňa 09.10.2015 (ďalej tiež ako
„oddelená podstata“) s nasledovným majetkom v pôvodnom vlastníctve úpadcu:
Nehnuteľnosť: Byt č. 106, 4. p., ul. M. R. Štefánika č.35, spoluvlastnícky podiel 1/1, nachádzajúci sa v obytnom
dome so súp. č. 466, postavenom na pozemku reg. „C“ č. 2235/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1176 m2,
ku ktorému prináleží spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku vo
veľkosti 8202/714145, zapísané na LV č. 5533, kat. ú. Levice, obec Levice, okres Levice.
Oddelená podstata bola spísaná v prospech nasledovných zabezpečených veriteľov:
V 1. poradí v prospech SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o., so sídlom: Poľná 8, 934 03 Levice, IČO: 34 117 989 so
zabezpečenou pohľadávkou vo výške 150,17 Eur;
V 2. poradí v prospech: Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 so
zabezpečenou pohľadávkou vo výške 51.073,91 Eur.
Na základe záväzného pokynu spoločnosti Tatra banka, a.s. zo dňa 03.02.2016 a spoločnosti SLUŽBYT LEVICE,
spol. s r.o. zo dňa 17.02.2016, tvoriacich príslušný orgán bola oddelená podstata speňažená na dražbe v súlade so
zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, pričom predajom majetku bol
poverený dražobník – spoločnosť AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava,
IČO: 46 141 341 (ďalej tiež ako „dražobník“).
K vydraženiu oddelenej podstaty došlo v rámci prvého kola dražby, konajúcej sa dňa 20.05.2016 v zmysle
Oznámenia o dražbe č. 035/2016 uverejneného v registri dražieb dňa 19.04.2016 pod číslom 2646/2016 v znení
Dodatku č. 1 k zverejneniu oznámenia o konaní dražby č. 035/2016 uverejneného dražobníkom v registri dražieb
dňa 17.05.2016 pod číslom 3324/2016, za cenu 53.000,00 Eur. Predmetné peňažné prostriedky ako výsledok
speňaženia oddelenej podstaty boli poukázané na bankový účet úpadcu vedený správcom a následne boli použité
na uspokojenie pohľadávok proti oddelenej podstate v celkovej výške 14.085,51 Eur a na uspokojenie
zabezpečených pohľadávok zabezpečených veriteľov v nasledovnom rozsahu:
1. SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o., výška zabezpečenej pohľadávky 150,17 Eur, uspokojená v plnom rozsahu, teda
vo výške 150,17 Eur;
2. Tatra banka, a.s., výška zabezpečenej pohľadávky 51.073,91 Eur, uspokojená v čiastočnom rozsahu a to vo
výške 38.764,32 Eur, pričom zvyšná časť pohľadávky vo výške 12.309,59 Eur bude v súlade s § 94 posledná
veta ZKR uspokojená ako nezabezpečená pohľadávka;
a to v súlade so schváleným opraveným návrhom konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty (zverejnené v OV
č. 167/2016 dňa 30.08.2016).
3. V súlade s § 101 ods. 1 ZKR, „po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení popretých pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný
rozvrh výťažku“).“
Speňažený majetok všeobecnej podstaty úpadcu pozostáva z nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu, pohľadávky z účtu, zrážok z dávok v nezamestnanosti úpadcu a zo mzdy úpadcu v
rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia, pričom k jeho speňaženiu došlo na základe záväzného
pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 06.10.2016.
Správca v súlade s § 96 ods. 2 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku oznam, že zostavil zoznam pohľadávok proti
všeobecnej podstate. Zároveň zverejnil zámer zostaviť konečný rozvrh z oddelenej podstaty (zverejnené v OV č.
236/2016 dňa 09.12.2016).
ROZVRHOVÁ ČASŤ
I. Speňaženie majetku všeobecnej podstaty a iné príjmy zo zabezpečenia majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Do konečného rozvrhu výťažku bolo zaradené jednotlivé výťažky zo speňaženia a zabezpečenia majetku úpadcu
celkovo vo výške 4.702,34 Eur. Ide o nasledovné súpisové zložky majetku.
Výťažok zo speňaženia predstavuje:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Peňažný pohľadávka - Právny dôvod: nevyčerpaná časť preddavku, dlžník: Okresný súd Nitra, suma:
663,88 Eur (súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 194/2015 dňa 09.10.2015);
Pohľadávka z účtu vo výške 400,00 Eur na bankovom účte č. 1266279007/1111 vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (súpis všeobecnej podstaty zverejnený
v OV č. 194/2015 dňa 09.10.2015);
Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka z dávky v nezamestnanosti úpadcu v
súlade s § 72 ods. 2 ZKR za mesiac 09/2015 vo výške 495,86 Eur (súpis všeobecnej podstaty zverejnený
v OV č. 23/2016 dňa 04.02.2016);
Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka z dávky v nezamestnanosti úpadcu v
súlade s § 72 ods. 2 ZKR za mesiac 10/2015 vo výške 279,06 Eur (súpis všeobecnej podstaty zverejnený
v OV č. 23/2016 dňa 04.02.2016);
Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2
ZKR za mesiac 11/2015 vo výške 158,19 Eur (súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 23/2016 dňa
04.02.2016);
Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2
ZKR za mesiac 12/2015 vo výške 170,19 Eur (súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 226/2016 dňa
25.11.2016);
Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2
ZKR za mesiac 01/2016 vo výške 148,97 Eur (súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 226/2016 dňa
25.11.2016);
Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2
ZKR za mesiac 02/2016 vo výške 737,31 Eur (súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 226/2016 dňa
25.11.2016);
Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2
ZKR za mesiac 03/2016 vo výške 163,49 Eur (súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 226/2016 dňa
25.11.2016);
Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2
ZKR za mesiac 04/2016 vo výške 220,11 Eur (súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č 226/2016 dňa
25.11.2016);
Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2
ZKR za mesiac 05/2016 vo výške 238,55 Eur (súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 226/2016 dňa
25.11.2016);
Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2
ZKR za mesiac 06/2016 vo výške 174,93 Eur (súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 226/2016 dňa
25.11.2016);
Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2
ZKR za mesiac 07/2016 vo výške 241,16 Eur (súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 226/2016 dňa
25.11.2016);
Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2
ZKR za mesiac 08/2016 vo výške 192,53 Eur (súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 226/2016 dňa
25.11.2016);
Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2
ZKR za mesiac 09/2016 vo výške 209,55 Eur (súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 226/2016 dňa
25.11.2016);
Iná majetková hodnota – prijatá peňažná hotovosť od úpadcu vo výške 25,00 Eur (súpis všeobecnej
podstaty zverejnený v OV č. 226/2016 dňa 25.11.2016);
Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2
ZKR za mesiac 10/2016 vo výške 183,56 Eur (súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 236/2016 dňa
09.12.2016);

II. Pohľadávky proti oddelenej podstate
V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate v celkovej výške 323,40 Eur. Ide
o nasledovné položky:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Marián Dobiš, správca, Farská 30, 949 01
poštovné
Nitra

11.8.2015 6,20 €

JUDr. Marián Dobiš, správca, Farská 30, 949 01
základný vklad na bankový účet
Nitra

31.8.2015 5,00 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za vedenie účtu

31.8.2015 1,50 €

JUDr. Marián Dobiš, správca, Farská 30, 949 01
poštovné
Nitra

7.9.2015

JUDr. Marián Dobiš, správca, Farská 30, 949 01
poštovné
Nitra

10.9.2015 1,55 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za prijaté a odoslané vklady

30.9.2015 2,15 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za vedenie účtu

30.9.2015 1,50 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za prijaté platby a za sms text

31.10.2015 0,30 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za vedenie účtu

31.10.2015 1,50 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za prijaté a odoslané vklady, SMS text

30.11.2015 1,30 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za vedenie účtu

30.11.2015 1,50 €

1,55 €

JUDr. Marián Dobiš, správca, Farská 30, 949 01 cestovné (cesta NR - BA a späť za účelom uskutočnenia schôdze
7.12.2015 45,30 €
Nitra
veriteľov)
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za prijaté a odoslané vklady, SMS text

31.12.2015 3,35 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za vedenie účtu

31.12.2015 1,50 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za vedenie účtu

31.1.2016 1,60 €

JUDr. Marián Dobiš, správca, Farská 30, 949 01
paušálna odmena do 1. schôdze veriteľov
Nitra

4.2.2016

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za vedenie účtu

29.2.2016 3,85 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za vedenie účtu

31.3.2016 2,80 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za vedenie účtu

29.4.2016 3,65 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za vedenie účtu

31.5.2016 4,65 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za vedenie účtu

30.6.2016 1,80 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za vedenie účtu

29.7.2016 1,65 €

JUDr. Marián Dobiš, správca, Farská 30, 949 01
poštovné
Nitra

10.8.2016 1,70 €

JUDr. Marián Dobiš, správca, Farská 30, 949 01
poštovné
Nitra

10.8.2016 1,55 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za vedenie účtu

31.8.2016 4,65 €

JUDr. Marián Dobiš, správca, Farská 30, 949 01
poštovné
Nitra

30.9.2016 1,55 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za vedenie účtu

30.9.2016 1,80 €

JUDr. Marián Dobiš, správca, Farská 30, 949 01
poštovné
Nitra

16.11.2016 1,70 €
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UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za vedenie účtu

31.10.2016 1,65 €

JUDr. Marián Dobiš, správca, Farská 30, 949 01
poštovné
Nitra

16.11.2016 1,70 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za vedenie účtu

30.11.2016 1,75 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za vedenie účtu

31.12.2016 1,80 €

OS Nitra

11.1.2017 9,50 €

súdny poplatok za speňaženie vo výške 0,02%

JUDr. Marián Dobiš, správca, Farská 30, 949 01 odmena za speňaženie majetku podľa § 17 ods. 2 vyhlášky č.
11.1.2017 181,92 €
Nitra
665/2005 Z.z
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za vedenie účtu

31.1.2017 1,55 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za vedenie účtu

28.2.2017 1,55 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poplatok za vedenie účtu

31.3.2017 1,55 €

III. Rozvrh výťažku
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie zabezpečených veriteľov je vo výške 4.378,94 Eur (4.702,34 Eur 323,40 Eur).
Uspokojenie veriteľov z výslednej sumy výťažku je na úrovni 6,16 % zo zistenej sumy prihlásených pohľadávok.
Názov veriteľa

Zistená suma

% podiel

Uspokojenie veriteľa v €

Consumer Finance Holding, a.s.

19 649,43 €

27,64 %

1 210,44 €

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

25,16 €

0,035 %

1,54 €

Poštová banka, a.s.

14 326,00 €

20,15 %

882,43 €

Prima banka Slovensko, a.s.

13 383,49 €

18,82 %

824,19 €

Tatra banka Slovensko, a.s.

23 687,44 €
(11 377,85 € + 12 309,59 €)

33,31 %

1 458,37 €

ZSE Energie, a.s.

31,32 €

0,045 %

1,97 €

Spolu

71 102,84 €

100,00%

4 378,94 €

JUDr. Marián Dobiš, správca

K002952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koyšová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I 50/125-4, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/42/2014 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/42/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty
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V konkurznej veci úpadcu Jarmila Koyšová, nar. 18.06.1963, bydlisko Centrum I. 50/125-4, 018 41 Dubnica nad
Váhom, občan SR vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38K/42/2014 , správca úpadcu JUDr. Matúš
Košara ,so sídlom Piaristická 46, 911 06 Trenčín, v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú
byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie /§ 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.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.
Správca podľa zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia
lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu.
Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky proti
podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho
námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.

V Trenčíne dňa 06.02. 2017

JUDr. Matúš Košara – správca

K002953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KP building s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Danišovce 99, 053 22 Danišovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 966 354
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31R/3/2016 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31R/3/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: dlžníka KP building s.r.o., so sídlom:
Danišovce 99, 053 22 Danišovce, IČO: 45 966 354 v reštrukturalizácii vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp.
zn. 31R/3/2016, týmto v zmysle ust. § 146 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“) oznamuje, že dňa 02.02.2017 došlo
k schváleniu reštrukturalizačného plánu dlžníka veriteľským výborom.
Na základe vyššie uvedeného zvoláva správca v zmysle ust. § 146 ods. 1 ZKR schvaľovaciu schôdzu na deň
06.03.2017 so začiatkom o 14.00 hod. v sídle kancelárie správcu: Štúrova 27, 040 01 Košice, 8. poschodie, s
nasledovným programom:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Otvorenie schvaľovacej schôdze
2. Rozprava
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
4. Záver.
Účastníci plánu – fyzické osoby pri prezencii predložia doklad totožnosti.
Účastníci plánu – právnické osoby pri prezencii predložia aktuálny výpis z obchodného registra, nie starší ako tri
mesiace, spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu.
Zástupcovia účastníkov plánu predložia písomné plnomocenstvo, prípadne poverenie na zastupovanie účastníka
plánu a doklad totožnosti. Pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
Účastníci plánu sa môžu s obsahom reštrukturalizačného plánu dlžníka v znení schválenom veriteľským výborom
oboznámiť v kancelárii správcu na Štúrovej č. 27, 040 01 Košice, a to v pondelok až štvrtok od 8.30 hod. do 12.00
hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod. a v piatok od 8,00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod.. Žiadosť o
nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 55
290 10 40, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@kpkr.sk.
V Košiciach, dňa 06.02.2017
JUDr. Matúš Králik, PhD., komplementár správcu
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.

K002954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Polaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 122, 044 31 Družstevná pri Hornáde
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1967
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/61/2016 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/61/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Pavol Polaško,
nar.: 21.09.1967, bytom Hlavná 122, 044 31 Družstevná pri Hornáde, v malom konkurze vedenom na Okresnom
súde Košice I pod sp. zn. 26K/61/2016, v zmysle ust. § 37 ods. 1a 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov
na deň 17.03.2017 so začiatkom o 09:30 hod. v sídle kancelárie správcu: Štúrova 27, 040 01 Košice, 8. poschodie,
s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
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4. Záver.
Veritelia – fyzické osoby pri prezencii predložia doklad totožnosti.
Veritelia – právnické osoby pri prezencii predložia aktuálny výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace,
spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

JUDr. Matúš Králik, PhD., komplementár správcu
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,

K002955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Svobodu 852 / 15, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/56/2016 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/56/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Matúš Košara, správca úpadcu: – Miroslav Malík, nar. 19.07.1968, trvale bytom Gen. Svobodu 852/15, 958
01 Partizánske, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení ,
oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v ČSOB a. s., číslo účtu: 4024226889/7500,
IBAN: SK88 7500 0000 0040 2422 6889, SWIFT/BIC: CEKOSKBX . 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.

V Trenčíne, 06.02.2017

JUDr. Matúš Košara – správca

K002956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Stančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hôrke 50/22, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.3.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2015 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/53/2015 S 1235
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Zápisnica o vyhodnotení predložených ponúk

Vyhodnotenie II. kola verejného ponukového konania

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
úpadcu Igor Stančík, nar. 8.3.1977, bytom Na Hôrke č. 50/22, 949 11 Nitra, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu zo dňa 22.11.2016, vyhlásil dňa 13.1.2017 v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii:

II. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
Popis: fotoaparát Nikon D 90, č. 5200238, rok výroby 2013

vec/súbor

hnuteľných

vecí

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, funkčná
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200,- EUR

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV SR č. 221/2016 dňa 18.11.2016.

Dňa 3.2.2017 uplynula lehota na podávanie záväzných ponúk na adresu kancelárie správcu v II. kole verejného
ponukového konania na odplatný predaj vyššie uvedeného majetku ako celku.

Dátum konania otvárania obálok: 6.2.2017 o 10,00 hod
Miesto konania: kancelária správcu úpadcu Mgr. Henriety Slavkovskej, Ľ. Štúra č. 19, Levice
Prítomní:
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu

Správkyňa úpadcu Mgr. Henrieta Slavkovská otvorila o 10.00 hod. obálku s ponukou:
·

obálka, doručená dňa 25.1.2017 od odosielateľa AM-MA s.r.o., IČo: 47 077 221, Popradská 2, 010 08
Žilina v zalepenej obálke s výrazným označením „VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE NIKON 31K/53/2015
S 1235 – NEOTVÁRAŤ“ označila ako Ponuka č. 1, v ktorej sa nachádzali všetky požadované listiny,
záujemca splnil všetky požadované náležitosti ponuky a dňa 24.1.2017 zložil sumu 40.- eur, čo minimálne
20% ponúkanej ceny v prospech účtu č. účtu: SK29 1111 0000 0010 0306 6018, vedený v peňažnom
ústave UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
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Správkyňa skonštatovala, že záujemca splnil podmienky ponukového konania.

Ponuka č. 1 obsahovala ponúkanú kúpnu cenu vo výške 110.- eur.

Jediná, a teda najvyššia ponuka na kúpu predmetu kúpy je ponuka č. 1, s týmto záujemcom správca
uzatvorí kúpnu zmluvu na prevod majetku úpadcu, na ktorý bolo vyhlásené toto ponukové konanie.

V Leviciach dňa 6.2.2017

Mgr. Henrieta Slavkovská
správca úpadcu

K002957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Admin Centrum Media Group, v.o.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 46, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 712 835
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2014 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Správca konkurznej podstaty úpadcu Admin Centrum Media Group, v.o.s. v konkurze, Hviezdoslavova 46, 071
01 Michalovce, IČO: 31 712 835 v zmysle ust. § 96 ods. 2 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej
len ,,ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa Slovenská sporiteľňa,
a.s. Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty veriteľa
Slovenská sporiteľňa, a.s.
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.
V zmysle § 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 rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné do neho nahliadať v sídle správcu,
po predchádzajúcom dohovore termínu so správcom.
JUDr. Marián Novikmec, správca
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K002958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trávnik 30, 946 19 Trávnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/40/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/40/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
JUDr. Miroslav Belica, správca so sídlom Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu Peter Varga,
nar.:15.06.1974, bytom Nový rad 30, 946 19 Trávnik týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa
06.02.2017 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ

IČO

Ulica

Číslo Obec

PSČ

Štát

Prihlásená suma – Celková suma

Obec Trávnik

00306681

Trávnik

50

946 19

Slovenská republika

272,66 EUR

Trávnik

JUDr. Miroslav Belica, správca

K002959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVIVÁ PLUS Trebišov s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 2 / 0, 076 32 Malá Bara
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 590 193
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/35/2016 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/35/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Subject: Invitation to lodge a claim[1]
Vec: Výzva na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
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(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

This information notice is to be filled in and sent by the court or the
liquidator to each creditor, immediately after the opening of the
insolvency proceedings.
1.

Information about the debtor

Informácie o dlžníkovi

Vážené dámy a páni,

Dear Madam/Sir,
As the administrator of STAVIVÁ PLUS Trebišov s.r.o. v konkurze, with
registered seat Hlavná 2, 076 32 Malá Bara, identification number (IČO): 36
590 193, registered at the Business Register of the District Court Košice I,
section Sro, Insert No.: 16237/V, (hereinafter referred to as "Company")
appointed by the District Court Košice I by its decision on January 30th 2017,
file No. 30K/35/2016, effective date 7th February 2017, I hereby notify to you
that the District Court Košice I has declared bankruptcy against the
Company.
2.

1.

Information about proceedings for the lodgment of claims

ako súdom ustanovený správca úpadcu STAVIVÁ PLUS
Trebišov s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 2, 076 32 Malá
Bara, IČO: 36 590 193, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 16237/V
(ďalej len „úpadca“) Vám oznamujem, že Okresný súd Košice
I Uznesením zo dňa 30. januára 2017, ktoré nadobudlo
účinnosť dňa 7. februára 2017, sp. zn. 30K/35/2016 rozhodol
tak, že vyhlásil konkurz na majetok úpadcu a ustanovil ma
do funkcie správcu úpadcu.

2. Údaje týkajúce sa prihlasovania pohľadávok

Due to the aforesaid it is necessary for you not later than by 24th March
2017 to lodge in the hereafter stated way all your monetary claims toward the
Company, that have arisen before declaring bankruptcy against the Company
(i. e. before 7th February 2017), including claims secured by in rem rights or
by other security right.

V dôsledku vyššie uvedenej skutočnosti je potrebné, aby ste
nie neskôr ako 24. marca 2017 nižšie uvedeným spôsobom
prihlásili všetky svoje peňažné pohľadávky voči úpadcovi,
ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu (t. j. pred 7. februárom
2017), vrátane pohľadávok zabezpečených vecným právom
alebo iným zabezpečovacím právom.
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A claim shall be submitted in one counterpart to the administrator to whom it
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
must be delivered within the basic period for submitting claims that lasts 45
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
days from the declaration of bankruptcy; the creditor shall also deliver one
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ
counterpart of the claim to the court within the same period.
doručí prihlášku aj na súd.
Filing of claims must be delivered to administrator of the Company not
Prihlášky musia byť správcovi majetku úpadcu (jeden
later than by 24th March 2017.
rovnopis) doručené nie neskôr ako do 24. marca 2017.
If a creditor delivers the claim to the administrator later, the claim shall be
taken into account but the creditor may not exercise any voting right or other
rights connected with the submitted claim for the receivable. The right to the
proportionate satisfaction of the creditor shall not be affected thereby;
however, the creditor may be satisfied only from the proceeds included in the
distribution plan from the general assets where the intention to draw up the
distribution plan was notified in the Commercial Bulletin after the claim was
delivered to the administrator. The entry of such receivable into the list of
receivables shall be published by the administrator in the Commercial Bulletin,
stating the creditor and the claimed sum.

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.

Where a secured receivable is concerned, the security right must also
be duly and timely exercised in the claim delivered to the administrator within
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej
the basic period for submitting claims that lasts 45 days from the declaration
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
of bankruptcy, otherwise, it shall expire, i. e. no later than 24th March 2017.
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, inak zanikne, t. j. nie neskôr ako 24.
The aforesaid claims must be delivered to following addresses:
marca 2017.
The court:

Adresy, kde majú byť v zmysle vyššie uvedeného doručené
prihlášky, sú nasledovné:

Okresný súd Košice I
(District Court Košice I)
Tichá 21
041 51 Košice
Slovak Republic

Súd:
Okresný súd Košice I
(District Court Košice I)
Tichá 21
041 51 Košice
Slovak Republic

Please do not forget to state the file number: 30K/35/2016.
The administrator:

Prosím, nezabudnite uviesť spisovú značku 30K/35/2016.

JUDr. Milan Okajček
administrator
Žriedlová 3
040 01 Košice
Slovak Republic

Správca:
JUDr. Milan Okajček
správca
Žriedlová 3
040 01 Košice
Slovak Republic

Please do not forget to state the file number: 30K/35/2016.

Claims must be filed in the way specified under Article 41[2] of the Council
Prosím, nezabudnite uviesť spisovú značku 30K/35/2016.
Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings
(hereinafter referred to as “Regulation”). In this respect I refer to Article 42(2)
of the Regulation whereby the above-mentioned the creditor may lodge its
Pohľadávky musia byť prihlásené spôsobom uvedeným v
claims in one the official language of their state, but subject to such filing
článku 41 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája
bearing the heading "Prihláška pohladávky"; in such case they may be
2000 o konkurznom konaní hospodárskom priestore (ďalej len
required to provide a translation into Slovak language.
„Nariadenie“). V tejto súvislosti odkazujem na článok 42(2)
Nariadenia, podľa ktorého títo zahraniční veritelia môžu svoje
pohľadávky prihlásiť v úradnom jazyku svojho štátu, ak
prihláška pohľadávky bude mať v záhlaví uvedené „Prihláška
pohľadávky“; v takom prípade sa od nich môže vyžadovať
Any claims, which shall arise after declaring bankruptcy (i.e. on and after 7th
preklad do slovenského jazyka.
February 2017) as well as any non-monetary claims shall be considered as a
receivable against the assets and should not be filed after declaring
bankruptcy.
Pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu (t.j. od 7.
februára 2017 alebo neskôr), ako aj nepeňažné pohľadávky sa
považujú za pohľadávky proti podstate a tieto sa v konkurze
prihláškou neuplatňujú.

Summary/zrhnutie:

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

60

Obchodný vestník 28/2017

1.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.02.2017

Information about the debtor/Informácie o úpadcovi:

STAVIVÁ PLUS Trebišov s.r.o. v konkurze, with registered seat Hlavná 2, 076 32 Malá Bara, Slovak Republic,
identification number (IČO): 30K/35/2016, registered at the Business Register of the District Court Košice I, section
Sro, Insert No.: 16237/V.

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

·

Time limits/Lehota:

Claims must be filed not later than by 24th March 2017./ Prihlášky pohľadávok musia byť doručené najneskôr 24.
marca 2017.

·

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

Claims delivered after 24th March 2017 to the administrator shall be taken into account but the creditor may not
exercise any voting right or other rights connected with the submitted claim for the receivable. The right to the
proportionate satisfaction of the creditor shall not be affected thereby; however, the creditor may be satisfied only
from the proceeds included in the distribution plan from the general assets where the intention to draw up the
distribution plan was notified in the Commercial Bulletin after the claim was delivered to the administrator. The entry
of such receivable into the list of receivables shall be published by the administrator in the Commercial Bulletin,
stating the creditor and the claimed sum./ Na prihlášku pohľadávky doručenú po 24. marci 2017 sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy.

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

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

Please do not forget to state the file number: 30K/35/2016/ Prosím, nezabudnite uviesť spisovú značku
30K/35/2016.

The administrator/správca:

JUDr. Milan Okajček
administrator
Žriedlová 3
040 01 Košice
Slovak Republic

Please do not forget to state the file number: 30K/35/2016/ Prosím, nezabudnite uviesť spisovú značku
30K/35/2016.

·

Other requirements/Ostatné požiadavky:

Claims must be filed in the way specified under Article 41[3] of the Council Regulation (EC) No. 1346/2000
of 29 May 2000 on insolvency proceedings. Filing of claims must be delivered to the court (one counterpart)
and at the same time also to the administrator of the Company (one counterpart). / Pohľadávky musia byť
prihlásené spôsobom uvedeným v článku 41 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o
konkurznom konaní hospodárskom priestore. Prihlášky musia byť doručené súdu (jeden rovnopis) a
zároveň aj správcovi majetku úpadcu (jeden rovnopis).

3.

Information about certain categories of claims/Informácie k niektorým kategóriam pohľadávok

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

n
o

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

In Košice/V Košiciach on/dňa 06.02.2017
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With kind regards/S úct
JUDr. Milan Okajček,
administrator/správca

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

K002960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Monček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1160/36, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.6.1980
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/4/2016 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/4/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
typ súpisovej
P.č. hodnoty
majetku

špecifikácia majetku

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

1.

peňažná hotovosť

peňažná hotovosť, toho času vložená v prospech
bankového účtu SK67 0200 0000 0037 6496 9157

1/1

2.

iná majetková
hodnota

zrážky zo mzdy za mesiac 12/2016 v rozsahu v akom podliehajú
1/1
exekúcii

3.

pohľadávka z účtu
zostatok na bankovom účte č. 2619702152/1100
v banke

4.

iná majetková
hodnota

nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a hotových
výdavkov predbežného správcu

majetok
30.12.2016 podliehajúci 1 710,00
konkurzu

5.1.2017

majetok
podliehajúci 361,27
konkurzu

1/1

1.1.2017

majetok
podliehajúci 67,21
konkurzu

1/1

majetok
30.1.2017 podliehajúci 663,88
konkurzu
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5.

hnuteľná vec

motorové vozidlo Peugeot 406, EČV: PU345AP,
VIN:VF38BRHZE81078613; dátum prvej evidencie 11.11.2005

1/1

6.2.2017

majetok
podliehajúci 400,00
konkurzu

6.

iná majetková
hodnota

zrážky zo mzdy za mesiac 1/2017 v rozsahu v akom podliehajú
exekúcii

1/1

6.2.2017

majetok
podliehajúci 438,96
konkurzu

V Trenčíne 6.2.2017

K002961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 092 580
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 4R/5/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/5/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Podľa § 126 ods. 1) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca v
reštrukturalizácii dlžníka: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o., Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580,
týmto zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 15.03.2017 v priestoroch administratívnej budovy na
Cukrovej 14, 813 39 Bratislava – veľká zasadačka.
Prezentácia od 10:00 hod.
Začiatok schôdze o 10:30 hod.
Program schôdze veriteľov bude nasledovný:
1. Otvorenie;
2. Voľba veriteľského výboru;
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok;
4. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, štatutári právnických osôb aktuálny výpis z obchodného registra
a doklad totožnosti, zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.
Mgr. Ladislav Barát, správca

K002962
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
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 09.02.2017

Okresný súd Trenčín
38K/23/2013
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
2/2017

Navrhovateľ dražby:
JUDr. Barbora Hudeková, správca
so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Reg.: Ministerstvo spravodlivosti SR - značka správcu: S1465
správca úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 18690/R.

Dražobník:
JUDr. Barbora Hudeková, správca
so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Reg.: Ministerstvo spravodlivosti SR - značka správcu: S1465
správca úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, Staničná 267/21,906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 18690/R.
Dátum konania dražby:

06. marec 2017

Čas otvorenia dražby: 10.00 hod. vyvolaním (po skončení zápisu účastníkov dražby)
Vyzývam budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 minút pred otvorením dražby za
účelom zistenia totožnosti a zápisu do zoznamu účastníkov dražby.
Miesto konania dražby

Kancelária správcu úpadcu, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 4. poschodie

Opakovanie dražby:

I. kolo dražby

Označenie predmetu dražby:
Parcela registra ,,C“ - Pozemok o výmere 254 m2 nachádzajúci sa v obci Brezová pod Bradlom
v katastrálnom území Brezová pod Bradlom, okres: Myjava, list vlastníctva č. 1709, parcelné číslo 1990/2, druh
pozemku: Záhrady.
Predmet dražby je zapísaný na liste vlastníctva č. 1709, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu
v Myjave, a to vo výlučnom vlastníctve 1/1 úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, Staničná 267/21, 906 13
Brezová pod Bradlom.
Predmet dražby sa draží ako celok.
Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.

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

65

Obchodný vestník 28/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.02.2017

Opis predmetu dražby: Pozemok o výmere 254 m2 - parcelné číslo 1990/2 je charakterizovaný ako druh pozemku
Záhrady. Pozemok je rovinatý, nachádza sa v priemyselnej časti na okraji Brezovej pod Bradlom v blízkosti
Staničnej ulice, v susedstve sú záhrady rodinných domov a v okolí sa nachádzajú priemyselné objekty, objekty
prevádzkového charakteru a objekty na skladovanie. Na pozemku je neudržiavaná zeleň. Pozemok nie je vhodný na
výstavbu budovy na bývanie.
Opis stavu predmetu dražby:
Pozemok o výmere 254 m2 - parcelné číslo 1990/2 je charakterizovaný ako druh pozemku Záhrady. Predmet dražby
je v stave zodpovedajúcom tejto charakteristike.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
na liste vlastníctva č. 1709, k. ú. Brezová pod Bradlom
Časť „C“: ŤARCHY:
Bez zápisu.
Nájomné práva viaznuce na predmete dražby nie sú známe.
Znalecký posudok: číslo znaleckého posudku: 23/2017, meno znalca: Ing. Dušan Petrík, dátum vyhotovenia:
30.01.2017.
Všeobecná hodnota zistená znaleckým posudkom: 2.072,64 Eur
Najnižšie podanie: 1.700,00 €
Minimálne prihodenie: 200,00 €
Výška dražobnej zábezpeky: 400,00 €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod alebo vklad na bankový účet dražobníka,
2. v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby,
3. vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Adresa a číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:
JUDr. Barbora Hudeková, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Číslo účtu v tvare IBAN: SK54 1100 0000 0029 2690 9348 vedený v Tatra banka, a.s.,
SWIFT (BIC): TATRSKBX, s uvedením mena a priezviska alebo obchodného mena v časti správa pre prijímateľa
tak, aby platba bola pripísaná na účet dražobníka najneskôr v deň otvorenia dražby. Účastník bude pripustený k
dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
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Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu o úhrade dražobnej
zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti
(účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet
dražobníka), originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky v prospech dražobníka s
výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane
vydražiteľom, príjmový pokladničný doklad.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení
dražby alebo po upustení od dražby.
V prípade, ak dôjde k zmareniu dražby vydražiteľom, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom sa použije na
úhradu nákladov zmarenej dražby. V prípade konania opakovanej dražby, sa zúčtuje zostávajúca časť dražobnej
zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade
nákladov dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením
najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na bankový účet dražobníka - číslo účtu: 2926909348/1100 vedený
v Tatra banka, a.s., IBAN: SK54 1100 0000 0029 2690 9348, SWIFT (BIC): TATRSKBX. Dražobná zábezpeka sa
vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka
vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny
preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v
uvedených lehotách, dražobník bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vráti
vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je
neprípustná. Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť.
Priebeh dražby: Na priebeh dražby sa v súlade s ustanovením § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov primerane použije ustanovenie § 20 zákona č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Upozornenie: Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002Z.z.
o dobrovoľných dražbách, ktoré pred začatím dražby správcovi predložia:
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 mesiac
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
na dražbe vyhlásenej dražobníkom - správcom vo veci č. k. 38K/23/2013.
Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.
Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
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
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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.

Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas: Obhliadka 1: 20.02.2017 o 10.00 hod.
Obhliadka 2: 27.02.2017 o 10.00 hod.
Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční na mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť, ktorá je
predmetom dražby. Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom
obhliadky, a to na telefónnom čísle: 0904 557 344. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky a predmetu dražby na
tel. č.: 0904 557 344.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na
vydražiteľa udelením príklepu za splnenia podmienky uhradenia ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou: JUDr. Tomáš Trella, notár so sídlom: Ul. Panenská
24 v Bratislave.
Podmienky a spôsob odovzdania predmetu dražby:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby odovzdá dražobník predmet dražby v stave ako bol
vydražený a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby.
Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím
predmetu dražby znáša vydražiteľ.

Poučenie:
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. Toto právo 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. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná
oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby
sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo
ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 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 keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu
dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Za navrhovateľa:

Za dražobníka:

JUDr. Barbora Hudeková

JUDr. Barbora Hudeková

Správca úpadcu

Správca úpadcu

KANAPA spol. s r.o. v konkurze

KANAPA spol. s r.o. v konkurze

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

68

Obchodný vestník 28/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.02.2017

K002963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Lepóni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zábreh 55/1527, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1992
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/58/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/58/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:
36 832 006, značka správcu S1220, zvoláva prvú schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu: Matej Lepóni, nar.
13. 5. 1992, trvale bytom Zábreh 1527/55, 020 01 Púchov, na deň 22. 3. 2017 o 13:00 hod. v sídle správcu, B.F.B.
správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 921 01 Piešťany.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
3. Voľba zástupcu veriteľov.
4. Rozhodovanie o výmene správcu.
5. Záver.
Pri prezentácii účastníci predložia doklad totožnosti, členovia štatutárnych orgánov právnických osôb aj výpis z
obchodného registra veriteľa, právnickej osoby. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc alebo poverenie na
zastupovanie, doklad totožnosti a pri zastupovaní právnickej osoby aj jej výpis z obchodného registra.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K002964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Trešňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce 637, 925 84 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1983
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/45/2016 S1678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/45/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., so sídlom Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, IČO: 47 252 308, zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sr, vložka č.: 10104/T, ako správca úpadcu
Miroslav Trešňák, nar. 15.10.1983, 925 84 Diakovce 637, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu každý pracovný deň v úradných hodinách od 09.00 hod. do 12.00 hod. a
od 13.00 hod. do 16.00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: 0904 141 493 alebo
e-mailom na: insolvencytrustee@gmail.com.
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INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca

K002965
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:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
3/2017

Navrhovateľ dražby:
JUDr. Barbora Hudeková, správca
so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Reg.: Ministerstvo spravodlivosti SR - značka správcu: S1465
správca úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 18690/R.

Dražobník:
JUDr. Barbora Hudeková, správca
so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Reg.: Ministerstvo spravodlivosti SR - značka správcu: S1465
správca úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 18690/R.
Dátum konania dražby:

06. marec 2017

Čas otvorenia dražby :
10.30 hod. vyvolaním (po skončení zápisu účastníkov dražby)
Vyzývam budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 minút pred otvorením dražby za
účelom zistenia totožnosti a zápisu do zoznamu účastníkov dražby.
Miesto konania dražby:

Kancelária správcu úpadcu, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 4. poschodie

Opakovanie dražby:

I. kolo dražby
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Označenie predmetu dražby:
Parcela registra ,,C“ - Pozemok o výmere 206 m2 nachádzajúci sa v obci Brezová pod Bradlom
v katastrálnom území Brezová pod Bradlom, okres: Myjava, list vlastníctva č. 1709, parcelné číslo 917/2, druh
pozemku: Zastavané plochy a nádvoria.
Predmet dražby je zapísaný na liste vlastníctva č. 1709, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu
v Myjave, a to vo výlučnom vlastníctve 1/1 úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, Staničná 267/21, 906 13
Brezová pod Bradlom.
Predmet dražby sa draží ako celok.
Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.
Opis predmetu dražby: Pozemok o výmere 206 m2 - parcelné číslo 917/2 je charakterizovaný ako druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria. Pozemok je rovinatý, nachádza sa v širšom centre Brezovej pod Bradlom v blízkosti
Baranejckej a Vajanského ulice. Pozemok sa nachádza v lokalite so zmiešanou funkciou územia. V okolí sa
nachádzajú priemyselné objekty a stavby na bývanie. Pozemok nie je využívaný, nachádza sa medzi dvoma
budovami, prístup je zabezpečený plechovou dvojkrídlovou bránou. Prístup k pozemku je po nespevnenej
komunikácii na par. č. 907 a parc. č. 886/1.
Opis stavu predmetu dražby:
Pozemok o výmere 206 m2 - parcelné číslo 917/2 je charakterizovaný ako druh pozemku Zastavané plochy
a nádvoria. Pozemok nie je vhodný na výstavbu. Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom tejto charakteristike.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
na liste vlastníctva č. 1709, k. ú. Brezová pod Bradlom
Časť „C“: ŤARCHY:
Bez zápisu.
Nájomné práva viaznuce na predmete dražby nie sú známe.
Znalecký posudok: číslo znaleckého posudku: 23/2017, meno znalca: Ing. Dušan Petrík, dátum vyhotovenia:
30.01.2017.
Všeobecná hodnota zistená znaleckým posudkom: 1.345,18 Eur
Najnižšie podanie: 1.100,00 €
Minimálne prihodenie: 100,00 €
Výška dražobnej zábezpeky: 300,00 €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod alebo vklad na bankový účet dražobníka,
2. v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby,
3. vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
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Adresa a číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:
JUDr. Barbora Hudeková, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Číslo účtu v tvare IBAN: SK54 1100 0000 0029 2690 9348 vedený v Tatra banka, a.s.,
SWIFT (BIC): TATRSKBX,s uvedením mena a priezviska alebo obchodného mena v časti správa pre prijímateľa
tak, aby platba bola pripísaná na účet dražobníka najneskôr v deň otvorenia dražby. Účastník bude pripustený k
dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu o úhrade dražobnej
zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti
(účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet
dražobníka), originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky v prospech dražobníka s
výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane
vydražiteľom, príjmový pokladničný doklad.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení
dražby alebo po upustení od dražby.
V prípade, ak dôjde k zmareniu dražby vydražiteľom, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom sa použije na
úhradu nákladov zmarenej dražby. V prípade konania opakovanej dražby, sa zúčtuje zostávajúca časť dražobnej
zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade
nákladov dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením
najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na bankový účet dražobníka - číslo účtu: 2926909348/1100 vedený
v Tatra banka, a.s., IBAN: SK54 1100 0000 0029 2690 9348, SWIFT (BIC): TATRSKBX. Dražobná zábezpeka sa
vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka
vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny
preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v
uvedených lehotách, dražobník bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vráti
vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je
neprípustná. Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť.
Priebeh dražby: Na priebeh dražby sa v súlade s ustanovením § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov primerane použije ustanovenie § 20 zákona č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Upozornenie: Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002Z.z.
o dobrovoľných dražbách, ktoré pred začatím dražby správcovi predložia:
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 mesiac
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
na dražbe vyhlásenej dražobníkom - správcom vo veci č. k. 38K/23/2013.
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Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.

Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
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.
Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas: Obhliadka 1:20.02.2017 o 10.00 hod.
Obhliadka 2: 27.02.2017 o 10.00 hod.
Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční na mieste, kde sa nachádzajú nehnuteľnosti, ktoré sú
predmetom dražby. Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom
obhliadky, a to na telefónnom čísle: 0904 557 344. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky a predmetu dražby na
tel. č.: 0904 557 344.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na
vydražiteľa udelením príklepu za splnenia podmienky uhradenia ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou: JUDr. Tomáš Trella, notár so sídlom: Ul. Panenská
24 v Bratislave.
Podmienky a spôsob odovzdania predmetu dražby:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby odovzdá dražobník predmet dražby v stave ako bol
vydražený a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby.
Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím
predmetu dražby znáša vydražiteľ.

Poučenie:
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. Toto právo 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. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná
oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby
sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo
ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 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 keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu
dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Za navrhovateľa:

Za dražobníka:

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

73

Obchodný vestník 28/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

JUDr. Barbora Hudeková

JUDr. Barbora Hudeková

Správca úpadcu

Správca úpadcu

KANAPA spol. s r.o. v konkurze

Deň vydania: 09.02.2017

KANAPA spol. s r.o. v konkurze

K002966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Trešňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce 637, 925 84 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1983
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/45/2016 S1678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/45/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní – Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/
No. 1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.

1. V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Miroslav Trešňák, so
sídlom/trvale bytom: 925 84 Diakovce 637, IČO/rod.č./dát.nar.: 15.10.1983 (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 25K/45/2016 zo dňa 24.01.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the Miroslav Trešňák, registered seat / permanent address at 925 84 Diakovce 637, identification no./bith
certificate no./date of birth: 15.10.1983 (hereinafter only as ,,Bankrupt“) my duty is to inform that with the resolution
of the District Court Trnava no. 25K/45/2016 dated January 24th, 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s
estate.

2. Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 02.02.2017. Dňom
03.02.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was published on February 2nd, 2017. Bankruptcy was declared on
February 3rd, 2017.

3. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only as „BRA“ )
applies:

4. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
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nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the day of publishing
(delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the
Commercial Bulletin shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec.
1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt
from beginning of a restructuring proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuring
of the bankrupt, the court declines the request on restructuring by a resolution (Art. 23 sec. 2 BRA).

5. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (Art. 28 sec. 1 BRA).

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., adresa kancelárie
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., office address
at Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court – District Court Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The
beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin (Art. 199 sec. 9 second sentence
BRA).

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together as published in the Commercial Bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (Art. 28 sec. 3 BRA).

8. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy otherwise it will lapse (Art. 28
sec. 4 BRA).
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9. 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 podmienene pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (Art. 28
sec. 5 BRA).

10. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right
the same legal effects as enforcement of right by the court (Art. 28 sec. 6 BRA).

11. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (Art. 28 sec. 7 BRA).

12. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (Art. 28 sec. 8
BRA).

13. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (Art. 29 sec. 1 BRA).
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14. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (Art. 29 sec. 2 BRA).

15. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (Art. 29 sec. 3 BRA).

16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (Art. 29 sec. 4 BRA).

17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (Art. 29 sec. 5 BRA).

18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (Art. 29 sec. 6 BRA).

19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (Art. 29 sec. 7 BRA).

20. 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
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial Bulletin (Art. 29 sec. 8 BRA).

21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (Art. 30
sec. 1 BRA).

22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (Art. 30 sec. 2 BRA).

23. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prerokovať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne.
The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the
expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in respect to his
relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The
court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be
stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant
submitting the objection learned about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections
of bias will not be taken into consideration.

24. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca / trustee
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K002967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Száraz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 317/2, 951 13 Branč - Veľká Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.2.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/43/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/43/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov :
v konkurze vyhlásenom Okresným súdom v Nitre, uznesením zo dňa 27.10.2016, č.k. 32K/43/2016 na úpadcu Igor
Száraz, narodený 15.2.1976, bytom Družstevná 317/2, 951 13 Branč – Veľká Ves. so začiatkom o 14.00 hod.
Prvé zasadnutie zástupcu veriteľov zvolal správca zverejnením v Obchodnom vestníku spolu s prvou
schôdzou veriteľov a to zverejnením dňa 30.12.2016, č .OV 250/2016, č. zverejnenia K029535. Konalo sa dňa
6.2.2017 v budove obchodnej spoločnosti IEForum, s.r.o., Ulica Požiarnická číslo 5, 934 01 Levice, prízemie
– zasadacia miestnosť. Schôdzi predsedal správca.
Prítomní :
Správca konkurznej podstaty : JUDr. Jozef Majorán
Zástupca veriteľov : Slovenská sporiteľňa, a.s., na základe poverenia zo dňa 2.12.2016 zastúpený Mgr. Juraj
Balúch, narodený 21.4.1991, právnik spoločnosti, č.o.p. ST063619
Program rokovania
Úvodné rokovanie a odovzdávanie operatívnych kontaktov.
Prerokované skutočnosti
Predsedajúci konštatoval, že na prvej schôdzi veriteľov nedošlo k výmene správcu a tak v konkurze pokračuje
súdom ustanovený správca, ktorého údaje sú zástupcovi veriteľov známe.
Zvolaný zástupca veriteľov dodáva, že bude operatívne komunikovať so správcom cestou splnomocnených osôb.
Bolo dohodnuté, že všetky úkony medzi správcom a zástupcom veriteľov budú vykonávané mailom, okrem prípadu,
kedy si správca vyžiada záväzný pokyn, ktorý musí byť doručený správcovi v originálnom vyhotovení. Toto sa týka
aj tých dokladov, ktoré v originálnom vyhotovení požaduje platný právny poriadok ale o potrebe originálneho
vyhotovenia rozhodne správca.
Operatívne spojenie zástupcu veriteľov :
Mgr. Juraj Balúch, právnik spoločnosti, oddelenie právna podpora reštrukturalizácie a vymáhania
Tel. : 02/48624625
Mail : baluch.juraj@slsp.sk
Zástupca veriteľov a všetky poverené osoby berú na vedomie, že v prípade zmeny zástupcu alebo operatívnych
kontaktov sú povinní správcu na zmeny upozorniť. Do momentu upozornenia správca komunikuje s pôvodnou
osobou ako so zástupcom veriteľov.
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Záver
Správca konštatoval, že prvé zasadnutie zástupcu veriteľov vyčerpalo svoj program a ukončil ho 14,30 hod.
Táto zápisnica má jednu stranu textu
V Leviciach dňa 6.2.2017
Zápisnicu spísal dňa 6.2.2017 JUDR. Jozef Majorán, správca: v.r.
Za správnosť vyhotovenie zástupca veriteľov Mgr. Juraj Balúch, v.r.

K002968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Havierniková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra Nitra, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27K/22/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/22/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Na základe návrhu dlžníka Mariana Havierniková, narodená 22.5.1986, bytom Mesto Nitra, vyhlásil Okresný súd
v Nitre (ďalej len konkurzný súd), uznesením zo dňa 8.12.2016, č.k. 27K/22/2016, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku dňa 15.12.2016, pod OV č. 240/2016, č. zverejnenia K028321 konkurz na dlžníka Mariana
Havierniková, rodné priezvisko Haličková, narodená 22.5.1986, bytom Mesto Nitra. Súčasne bol ustanovený
správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, telefón : +421
(0)905328946, e-mail : office@majoran.sk.
I. Zvolanie prvej schôdze veriteľov
Ustanovený správca v zmysle § 34 odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. - o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení
(ZoKR), zvoláva prvú schôdzu veriteľov úpadcu, ktorá sa bude konať dňa 20. marca 2017. Miesto konania: Sídlo
správcu : Levice, Ul. Ľudovíta Štúra 3, prvé poschodie. Čas konania : 13.00 hod. Prezentácia bude prebiehať
od 13.00 hod do 13.30 hod. Začiatok rokovania o 13.30 hod.
Program rokovania :
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu od vyhlásenia konkurzu do 1. schôdze veriteľov
3. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 odsek 2 ZoKR.
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36, odsek 1, veta druhá, ZoKR
4. Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia a ich zástupcovia sa na
schôdzi veriteľov preukazujú platným preukazom totožnosti. Veritelia - právnické osoby predložia aktuálny
výpis z obchodného registra, použiteľný na právne úkony, pokiaľ ho nepredložili už k prihláške. Pokiaľ sa
na schôdzi nezúčastnia priamo veritelia - fyzické osoby, alebo štatutárni zástupcovia veriteľov právnických osôb, prípadne iné osoby, ktoré sú oprávnené v zmysle platného právneho poriadku konať za
veriteľa, môžu sa nechať na schôdzi zastúpiť inou osobou a to písomným poverením alebo
plnomocenstvom, ktoré sú vykonané v zmysle platného právneho poriadku.

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

80

Obchodný vestník 28/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.02.2017

Schôdzi veriteľov predsedá správca. V rámci prerokovania jednotlivých bodov programu môžu veritelia, oprávnení
zúčastniť sa schôdzi, viesť na pokyn správcu diskusiu k jednotlivým bodom. O priebehu schôdze veriteľov predseda
spíše zápisnicu.
Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov
hlasovať. Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov. Ak ide o voľbu
zástupcu veriteľov, schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných nezabezpečených
veriteľov. Právo voliť a odvolávať zástupcu veriteľov, vrátane práva byť zvolený za zástupcu veriteľov, má aj
zabezpečený veriteľ v rozsahu, v akom jeho zistená zabezpečená pohľadávka pravdepodobne nebude uspokojená
z jeho oddelenej podstaty. Rozsah hlasovacieho práva zabezpečeného veriteľa určí správca, pričom vychádza zo
zistenej sumy zabezpečenej pohľadávky a hodnoty majetku uvedenej v súpise majetku podstát.
Ak súd nerozhodol inak, právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania
schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti; na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky
má veriteľ jeden hlas. Veriteľ pohľadávky spojenej so záväzkom podriadenosti podľa osobitného zákona, ani veriteľ,
ktorý sa v konkurze uspokojuje v poradí ako podriadený veriteľ, nemá právo hlasovať na schôdzi veriteľov ani právo
byť volený do veriteľského výboru. Podmienený veriteľ môže na schôdzi veriteľov hlasovať len vtedy, ak vznik ním
prihlásenej a zistenej podmienenej pohľadávky závisí od splnenia záväzku podmieneným veriteľom za úpadcu a
veriteľ oprávnený požadovať splnenie záväzku od podmieneného veriteľa na schôdzi veriteľov v rozsahu
podmienenej pohľadávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju pohľadávku v rozsahu podmienenej
pohľadávky v konkurze neprihlási. Toto právo podmienenému veriteľovi zanikne, ak sa vznik ním prihlásenej
podmienenej pohľadávky stane nemožným; o tom je podmienený veriteľ povinný informovať správcu, len čo sa o
tejto skutočnosti dozvie, inak zodpovedá iným veriteľom za škodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla. Ak je
podmienených veriteľov, ktorí sú povinní plniť za úpadcu tomu istému veriteľovi pre tú istú pohľadávku, viac, môžu
vykonávať hlasovacie práva spojené s ich prihlásenými podmienenými pohľadávkami, len ak si zvolia spoločného
zástupcu; tieto hlasovacie práva pritom môžu vykonávať len v rozsahu, v akom sú povinní plniť za úpadcu.
Ak prvá schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná alebo nezvolí zástupcu veriteľov, pôsobnosť zástupcu veriteľov
až do jeho riadneho zvolenia vykonáva súd.
II. Zvolanie prvého zasadnutia zástupcu veriteľov
Ustanovený správca v zmysle § 38 odsek 1 ZoKR, zvoláva ihneď po ukončení prvej schôdze veriteľov prvé
zasadnutie zástupcu veriteľov.
Toto zvolanie prvého zasadnutia zástupcu veriteľov správcom je neúčinné v prípade, ak v zmysle § 39
odsek 1 ZoKR pôsobnosť zástupcu veriteľov, bude vykonávať súd.
V Leviciach dňa 6.2. 2017
JUDr. Jozef Majorán, správca

K002969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Csákiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 9, 900 44 Tomášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.6.1960
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2014 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
typ súpisovej
P.č. hodnoty
majetku

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

špecifikácia majetku

súpisová
hodnota
majetku v
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majetku

32.

iná majetková
hodnota

kreditný úrok pripísaný na účet SK3302000000003383010153 za
rok 1.1.2016 do 31.1.2017
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podiel

zapísania zapísania

majetku v
EUR

1/1

majetok
6.2.2017 podliehajúci 0,32
konkurzu

V Bratislave 6.2.2017

K002970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Durajová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Todeková
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/86/2016 S609
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/86/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správkyňa konkurznej podstaty úpadcu: Adriana Durajová, nar. 4. 7. 1975, bytom: Sebedín - Bečov 47 konkurzné konanie vedené na Okresnom súde v Banskej Bystrici, sp. zn. 2K/86/2016 - týmto zvoláva prvú schôdzu
veriteľov na deň 14. 3. 2017 o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční vo Zvolene námestie SNP 74/28 1. poschodie
Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba
zástupcu veriteľov, 4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ZKR., 5. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 9.45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti a úradne osvedčenú plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa.
Vo Zvolene, dňa 6. 2. 2017
JUDr. Marta Todeková, správkyňa konkurznej podstaty

K002971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ladislav Hadidom
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trsťany 85, 044 45 Bidovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1959
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k.s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice - Staré Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 26K/40/2016 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/40/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice, podľa ust. § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že v
konkurze vyhlásenom Okresným súdom Košice I uznesením sp.zn.: 26K/40/2016 zo dňa 22.11.2016 zverejneným v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurze vyhlásenom Okresným súdom Košice I uznesením sp.zn.: 26K/40/2016 zo dňa 22.11.2016 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 228/2016 dňa 29.11.2016 na majetok úpadcu: Mgr. Ladislav Hadidom, nar. 12.04.1959,
bytom Trsťany 85, prihlásil pohľadávku po základnej prihlasovacej lehote:
Veriteľ: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká
republika
Por. číslo: 3U/1
Celková suma: 87 314,78 eur (z toho 54 278,70 eur istina; 18 932,95 eur úroky, 14 103,13 eur náklady z uplatnenia)
Právny dôvod: zmenečný ručiteľ
Zabezpečenie: nezabezpečená pohľadávka

Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 02.02.2017.

JUDr. Eva Lúchavová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K002972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CO.BE.R. spol. s r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchý jarok 6215, 066 19 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 704 166
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2016 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V právnej veci reštrukturalizácie dlžníka CO.BE.R. spol. s r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Suchý jarok 6215,
066 19 Humenné, IČO: 31 704 166, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka
číslo 30124/P, v zmysle ust. § 126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
zvoláva správca schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kongresovej hale hotela Villa Plaza Boutique Hotel Spa,
Kutuzovova 4, 080 05 Prešov ( Areál Plaza Beach Solivar ), dňa 27.03.2017 o 12.00 hod., s nasledovným
programom:

1. Správa dlžníka o jeho obchodnej situácii a podnikateľskej činnosti,
2. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok,
3. Voľba veriteľského výboru,
4. Záver.

Prezentácia veriteľov začne o 11.30 hod.
Pri prezentácii sa veritelia musia preukázať dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb aj originálom výpisu z
obchodného registra veriteľa nie starším ako tri mesiace. Veriteľ sa môže zúčastniť na schôdzi aj prostredníctvom
splnomocnenca, ktorý sa preukáže dokladom totožnosti a originálom udeleného plnomocenstva, v prípade
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splnomocnenca, ktorý sa preukáže dokladom totožnosti a originálom udeleného plnomocenstva, v prípade
právnických osôb aj originálom výpisu z obchodného registra veriteľa nie starším ako tri mesiace.

Ing. Dušan Kuruc
správca

K002973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Fúska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Murániho 31/23, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 27K/23/2016S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/23/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Bojda, správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Fúska nar.11.12.1988, trvale bytom Murániho
č.31/23, Nitra v zmysle § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov zverejňuje
číslo bankového účtu IBAN SK8911110000001408387004, SWIFT: UNCRSKBX vedeného v UniCredit Bank, a.s.,
na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- Eur za účelom popretia pohľadávky veriteľom s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia.
V Nitre, dňa 06.02.2017

JUDr.Peter Bojda

K002974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhás Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 830 / 115, 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:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

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.
Ako správca majetku úpadcu v súlade s ust. § 34 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”) oznamujem veriteľom, že
touto cestou zvolávam prvú schôdzu veriteľov v prebiehajúcom konkurznom konaní.
Schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 7. apríla 2017 o 09:00 hod. v kancelárii správcu na adrese Žriedlová 3, 040
01 Košice, 3. poschodie, ktorej program je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
Rôzne
Záver

Veritelia – fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti.
Veritelia – právnické osoby pri prezentácii predložia aktuálny výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace,
spolu s dokladom totožnosti príslušného štatutárneho orgánu právnickej osoby.
Zástupcovia veriteľov pri prezentácii predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie, spolu s dokladom
totožnosti.
V Košiciach, dňa 6. februára 2017
Mgr. Lenka Hričindová, správca

K002975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Amiriová Jana, MUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mukačevská 13, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1969
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/44/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu MUDr. Jana Amiriová, bytom Prešov, nar.: 10.01.1969,
týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o novú položku:
Označenie majetku zapísaného do súpisu oddelenej podstaty:

Cenný papier
Druh: akcia kmeňová
Forma: na doručiteľa
Podoba cenného papiera: zaknihovaná
Nominálna hodnota a mena: 33,20 Eur
Množstvo: 5
ISIN: SK 11 2000 5485
Emitent: Majetkový Holding, a.s., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 823 364
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 166,- 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 zapísania majetku do súpisu: 01.02.2017

Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K002976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SUERTINVEST, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 155, 831 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 788 953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/49/2015 - S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/49/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Ing. Anett Pirohár, správca majetku úpadcu SUERTINVEST, a.s., so sídlom Račianska 155, 831 05 Bratislava, IČO:
36 788 953, v súlade s ust. § 96 ods. 2) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, z ktorej sa rozvrh
zostavuje.
Zároveň správca oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor 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.
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.
V Bratislave, dňa 06.02.2017
Ing. Anett Pirohár

K002977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO-KUSTRA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 116 681
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/5/2016.S1405
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 09.02.2017

Okresný súd Banská Bystrica
2R/5/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, správca
dlžníka AGRO-KUSTRA, spol. s r.o., Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica, IČO:34 116 681 oznamuje účastníkom
konania, že veriteľský výbor dlžníka schválil reštrukturalizačný plán predložený dlžníkom a odporúča, aby účastníci
plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať, hlasovali za jeho prijatie. Účastníci plánu sa môžu oboznámiť
s obsahom plánu v kancelárii správcu, termín je potrebné si vopred dohodnúť na t. č.: +421(0)48 419 53 86,
prípadne e-mailom na: sekretariat@spravcovska.sk.
Správca týmto zvoláva podľa ustanovenia § 146 ods. 2 ZoKR schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa bude konať dňa
02.03.2017 (t.j. vo štvrtok) v priestoroch hotela Arcade, Námestie SNP č. 5, 974 01 Banská Bystrica. Prezentácia
od 10:45 hod. Začiatok schôdze o 11:00 hod.
Program schôdze veriteľov bude nasledovný:
1) Otvorenie
2) Rozprava podľa § 147 ods. 1 ZoKR
3) Hlasovanie o prijatí plánu
4) Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, štatutári právnických osôb aktuálny výpis z obchodného registra a doklad totožnosti, zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc (pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčený),
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 07.02.2017

Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
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