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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2017

K000069
Spisová značka: 6K/64/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: L & P SERVIS, spol. s r.o., so sídlom Sliačska
10, 831 02 Bratislava, IČO: 45 310 629, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Ján Polomský, Hlohová 10, 821 07
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: L & P SERVIS, spol. s r.o., so sídlom Sliačska 10,
831 02 Bratislava, IČO: 45 310 629
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: L & P SERVIS, spol. s r.o., so sídlom Sliačska 10, 831 02 Bratislava, IČO: 45 310 629,
predbežného správcu: Mgr. Peter Zvara, Obchodná 2, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S1314.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 28.12.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K000070
Spisová značka: 4K/72/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ing. Július Longai, nar. 18.06.1959, bytom
Na chrenovisku 3, 979 01 Rimavská Sobota, likvidátor spoločnosti Revstav, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom A. Hlinku č.
1032, 050 01 Revúca, IČO: 36 019 861, o návrhu likvidátora na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Revstav, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom A. Hlinku č. 1032, 050 01
Revúca, IČO: 36 019 861.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.12.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K000071
Spisová značka: 2R/1/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok dlžníka K.H.S.SK., spol. s r.o. so
sídlom 960 01 Zvolen, Stráž 8419, IČO: 36 407 364, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 29738/S, správcom ktorého je LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie 960 01
Zvolen, Stráž 223, takto
rozhodol
Súd z a m i e t a plán, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza veriteľov dňa 09. 12. 2016 .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa môže do 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku odvolať predkladateľ plánu.
Odvolanie sa podáva na súde, proti ktorého rozhodnutiu smeruje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto rozhodnutiu sa môže do 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku odvolať predkladateľ plánu.
Odvolanie sa podáva na súde, proti ktorého rozhodnutiu smeruje.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.12.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000072
Spisová značka: 4K/84/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so
sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka HEPAR
s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 634 311, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi HEPAR s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 31 634 311.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.12.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K000073
Spisová značka: 4K/81/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Martin Kútik, nar. 21. 01. 1983, bytom 9. mája 23, 974 01
Banská Bystrica, zast. JUDr. Zuzanou Miadokovou, advokát AK Nad plážou 37, 974 01 Banská Bystrica o návrhu
dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Martin Kútik, nar. 21. 01. 1983, bytom 9. mája 23, 974 01 Banská
Bystrica.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.12.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K000074
Spisová značka: 32K/39/2016

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Silvia Oprysková, narodená 25.02.1981, bytom Škultétyho
1924/4, 075 01 Trebišov o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Veronika Kubriková, PhD., so sídlom kancelárie
Radlinského 20/2231, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S 1587.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
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Radlinského 20/2231, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S 1587.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 27.12.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K000075
Spisová značka: 32K/18/2010
Okresný súd Košice I vo veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: ELMAX spol. s r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice,
IČO: 36 186 805, o odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., so sídlom kancelárie kpt. Nálepku 17, 040 01
Košice, značka správcu S 714.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 28.12.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K000076
Spisová značka: 32K/31/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Marek Juhás, narodený: 07.03.1972, trvale bytom:
Mieru 830/15, 044 14 Čaňa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Marek Juhás, narodený: 07.03.1972, trvale bytom:
Mieru 830/15, 044 14 Čaňa.
II.

U z n á v a konkurz za malý.

III.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: Mgr. Lenka Hričindová, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S 1827
za s p r á v c u
p o d s t a t y.
IV.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v
tejto lehote doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou
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stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v
tejto lehote doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou
pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republiky v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
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meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 27.12.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K000077
Spisová značka: 31K/56/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Jozef Schmidt, nar. 22.5.1965, bytom Rýnska 160/19, 949
11 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Jozef Schmidt, nar. 22.5.1965, bytom Rýnska 160/19, 949 11
Nitra, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Jozef Schmidt, nar. 22.5.1965, bytom Rýnska 160/19, 949
11 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Jozef Schmidt, nar. 22.5.1965, bytom Rýnska 160/19, 949 11
Nitra, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Jozef Schmidt, nar. 22.5.1965, bytom Rýnska 160/19, 949 11 Nitra.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 28.12.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K000078
Spisová značka: 32K/56/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Tibor Szücs, nar. 27.8.1960, bytom Petöfiho 59/1, 946 19
Číčov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Tibor Szücs, nar. 27.8.1960, bytom Petöfiho 59/1, 946 19 Číčov,
takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Tibor Szücs, nar. 27.8.1960, bytom Petöfiho 59/1, 946 19 Číčov.
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 28.12.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K000079
Spisová značka: 2K/2/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: JZ, s.r.o., so sídlom 082 01 Kendice
400, IČO: 45 879 281, správcom ktorého je JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01
Prešov, o návrhu EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, na jej
vstup do konkurzného konania, uznesením č. k 2K/2/2014-454 zo dňa 28.11.2016 p r i p u s t i l vstup
spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 do konkurzného
konania ako veriteľa úpadcu JZ, s.r.o., so sídlom 082 01 Kendice 400, IČO: 45 879 281, namiesto pôvodného veriteľa
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynskí nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 2564 v celom
rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 2-15.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2016.
Okresný súd Prešov dňa 28.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000080
Spisová značka: 3K/35/2011
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Janka Rázgová, nar. 24.06.1952,
podnikajúca pod obchodným menom Janka Rázgová TATRAPRINT, s miestom podnikania Ludvíka Svobodu
3783/79, 058 01 Poprad, IČO: 40 129 942, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so
sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad, IČO: 36 669 415 o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 15.03.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok, voči
úpadcovi, uznesením č. k. 3K/35/2011-215 zo dňa 28.11.2016 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok
pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
30 796 482 voči
úpadcovi: Janka Rázgová, nar. 24.06.1952, podnikajúca pod obchodným menom Janka Rázgová
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
TATRAPRINT, s miestom podnikania Ludvíka Svobodu 3783/79, 058 01 Poprad, IČO: 40 129 942, správcom ktorého
je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom
6 kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad, IČO: 36 669 415
prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 28 a 29 v celkovej výške 100 eur na navrhovateľa
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sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad, IČO: 36 669 415 o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 15.03.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok, voči
úpadcovi, uznesením č. k. 3K/35/2011-215 zo dňa 28.11.2016 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok
pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO:
30 796 482 voči úpadcovi: Janka Rázgová, nar. 24.06.1952, podnikajúca pod obchodným menom Janka Rázgová
TATRAPRINT, s miestom podnikania Ludvíka Svobodu 3783/79, 058 01 Poprad, IČO: 40 129 942, správcom ktorého
je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad, IČO: 36 669 415
prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 28 a 29 v celkovej výške 100 eur na navrhovateľa
Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2016.
Okresný súd Prešov dňa 28.12.2016
JUDr. Daniela Baranová, sudca
K000081
Spisová značka: 29K/28/2009
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť
TATRANHOLZ, s. r. o. v konkurze so sídlom ul. Víťazstva 791/41, 972 41 Koš, IČO 31 616 119, ktorého správcom je
obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom kancelárie Horná 23, 974 01
Banská Bystrica, IČO 44 088 833, značka správcu S1240, na návrh správcu uznesením č.k. 29K/28/2009-827 zo dňa
01.12.2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2016.
Okresný súd Trenčín dňa 28.12.2016
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K000082
Spisová značka: 40K/39/2014
Okresný súd Trenčín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Jarmila Koyšová, nar. 19.03.1988,
bydliskom Centrum I. 50/125-4, 018 41 Dubnica nad Váhom, zast. Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s
r. o. so sídlom Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, IČO 36 839 132, uznaného za malý, ktorého správcom je
JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S258, takto
rozhodol
I. O p r a v u j e s a výroková časť odstavec II. uznesenia Okresného súdu Trenčín č. k. 40K/39/2014 457 zo dňa 21.07.2016 tak, že ŠPZ osobného motorového vozidla zn. Trabant combi, farba zelená, rok výroby
1980, č. motora 5B790928, č. podvozku 2885842 zapísaného ako položka súpisu 2: hnuteľná vec je správne IL016BA.
II. Vo zvyšnej časti zostáva uznesenie Okresného súdu Trenčín č. k. 40K/39/2014 - 457 zo dňa 21.07.2016
nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu
Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.
Okresný súd Trenčín dňa 28.12.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K000083
Spisová značka: 23K/40/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: i Nano Tech Slovakia s.r.o., so sídlom Coburgova 84, 917
02 Trnava, IČO: 45 620 539, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
25751/T, právne zas. Mgr. Oliver Zuzák, advokát, Mierové nám. 4, 924 01 Galanta, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e i Nano Tech Slovakia s.r.o., so sídlom Coburgova 84, 917 02 Trnava, IČO: 45 620 539,
predbežného správcu Mgr. Nikoletu Gallovú, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.12.2016
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K000084
Spisová značka: 25K/23/2016
Okresný súd Trnava, v právnej veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: U N I B A spoločnosť s
ručením obmedzeným U N I B A spol. s r.o. Bratislava, IČO: 17 337 666, Nám. Slobody 1196/19, 926 01 Sereď,
uznesením Okresného súdu Trnava, č. k. 25K/23/2016-110 zo dňa 13.10.2016 zastavil konkurzné konanie pre
nedostatok majetku dlžníka. Uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
19.10.2016 a nadobudlo právoplatnosť dňa 05.11.2016.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.12.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K000085
Spisová značka: 25K/35/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: POPO SLOVAKIA, a.s., Pánska niva
1, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 290 378, správcom ktorého je: Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa, uznesením č. k. 25K/35/2014-319 zo dňa 21.11.2016 potvrdil prevod pohľadávky z veriteľa
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad
Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, v celkovej výške 288 157,67 eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2016.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 22.12.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K000086
Spisová značka: 25K/46/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa 1: Tibor Štefánik - NOBA - SMOKER, IČO: 32 286 066,
Kasárenská 345, 911 05 Trenčín, veriteľa 2: NOBA - SMOKER, s.r.o., IČO: 36 848 719, Kasárenská 345, 911 05
Trenčín, obaja právne zastúpení: Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., Piaristická 46, 911 40
Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TO - GA, s.r.o., IČO: 47 989 149, Sadová 638, 905 01
Vydáva
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky
podľa zákona
200/2011
Z. z.číslo:
o Obchodnom
vestníku
Senica, zapísaný
v Obchodnom
registri Okresného
súdu Trnava,
oddiel:č. Sro,
vložka
35223/T,
takto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa 1: Tibor Štefánik - NOBA - SMOKER, IČO: 32 286 066,
Kasárenská 345, 911 05 Trenčín, veriteľa 2: NOBA - SMOKER, s.r.o., IČO: 36 848 719, Kasárenská 345, 911 05
Trenčín, obaja právne zastúpení: Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., Piaristická 46, 911 40
Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TO - GA, s.r.o., IČO: 47 989 149, Sadová 638, 905 01
Senica, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 35223/T, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: TO - GA, s.r.o., IČO: 47 989 149, Sadová 638, 905 01 Senica.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 22.12.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K000087
Spisová značka: 25K/45/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Trešňák, nar. 15.10.1983, 925 84 Diakovce č.
637, právne zastúpený: JUDr. Ivana Stancelová, Čerešňová 2607/38, 924 01 Galanta, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Miroslav Trešňák, nar. 15.10.1983, 925 84 Diakovce č. 637.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 22.12.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K000088
Spisová značka: 25K/38/2009
Okresný súd Trnava, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rudolf Jurkulák, nar. 24.6.1943,
Vrbovská cesta 4727/26, 921 01 Piešťany, správcom majetku ktorého je JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica, uznesením č. k. 25K/38/2009-201 zo dňa 08.11.2016, zverejneným v
Obchodnom vestníku dňa 15.11.2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 02.12.2016.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.12.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K000089
Spisová značka: 3K/33/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Daniel Budinský, nar. 7.5. 1975, bytom
Ľubochňa 274, 034 91, uznesením 3K/33/2013-179 zo dňa 22.11. 2016 zrušil konkurz pre nedostatok majetku
úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 15.12. 2016.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina dňa 28.12.2016
JUDr. Mária Kalašová, 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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K000090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kaličák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2016 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY
Zabezpečený veriteľ v prvom poradí: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:
00 151 653
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 4/S-2
Súpisová zložka: Byt, číslo bytu: 65, číslo poschodia: 2, vchod: J, bytový dom súpisné číslo: 208, na pozemku parc.
reg. C-KN č. 3291/50 o výmere 561 m2 zastavané plochy a nádvoria, podiel na spoločných zariadeniach, na
príslušenstve bytového domu a podiel k pozemku 6075/405864-in, štát: SR, obec: ČADCA, katastrálne územie:
ČADCA, list vlastníctva č. 4660, spoluvlastnícky podiel 1/1
Súpisová hodnota: 45 000 Eur
Majetok tretej osoby: Martina Kaličáková, rod. Kobzíková, nar. 27.11.1977, Hurbanova 208/64/F, 022 04 Čadca
Dôvod zapísania majetku tretej osoby: tretia osoba nesplnila výzvu správcu, aby do 30 dní od doručenia výzvy
zaplatila k rukám správcu prihlásenú sumu zabezpečenej pohľadávky dotknutého zabezpečeného veriteľa
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K000091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INSSTAV s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 454 040
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2016 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
V konkurznej veci INSSTAV s.r.o., IČO 44 454 040, Mierová 1, 920 01 Hlohovec č. k. 25K/18/2016 uznesením
Okresného súdu Trnava zo dňa 8. 11. 2016 súd odvolal z funkcie správcu JUDr. Barboru Volárovú a menoval do
funkcie správcu KRIVANKON k. s. so sídlom kancelárie Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava, značka správcu
S1704. Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu, spis. zn. 25K/18/2016 S1704 je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných
dní od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555
alebo emailom na kancelaria@krivankon.eu.
V Bratislave, dňa 28.12.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Peter Vančo, komplementár KRIVANKON k.s.
správca S 1704

K000092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Brindzíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavný dvor 897/14, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.5.1956
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/39/2014 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/39/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Uznesením zo dňa 26.09.2016 Okresného súdu Bratislava I , č. k. 6K/39/2014 bol z funkcie správcu úpadcu
odvolaný JUDr. Bohdan Jakubis funkcie správcu úpadcu: Mária Brindzíková, nar. 14.05.1956, bytom Hlavný Dvor
897/14, 900 25 Chorvátsky Grob. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 10. 2016.
Uznesením zo dňa 11.11. 2016 Okresného súdu Bratislava I , č. k. 6K/39/2014 bol do funkcie správcu úpadcu:
Mária Brindzíková,nar. 14.05.1956, bytom Hlavný Dvor 897/14900 25 Chorvátsky Grob menovaný správca:
KRIVANKON, k. s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 74/B, 821 01 Bratislava, zn. správcu: S 1704. Uznesenie
bolo zverejnené v OV 223/16 zo dňa 22.11.2016
Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu, spis. zn. 6K/39/2014S1704 je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:00
do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555 alebo emailom na
kancelaria@krivankon.eu.
V Bratislave, dňa 28.12.2016
Mgr. Peter Vančo, komplementár KRIVANKON k.s.
správca S 1704

K000093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Geletka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorazdova 1719/7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/5/2016 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/5/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 10
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
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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Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky zo mzdy úpadcu za
mesiac október 2016
Súpisová hodnota: 172,32 €

Súpisová zložka majetku č. 11
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu podliehajúci konkurzu – dôchodok v mesiaci november 2016
Súpisová hodnota: 435,30 €

Súpisová zložka majetku č. 12
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu podliehajúci konkurzu – dôchodok v mesiaci december 2016
Súpisová hodnota: 435,30 €
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K000094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ida Jeleňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenská 15, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/28/2015 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/28/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky majetku: 10
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky z dôchodkov
v mesiaci november 2016.
Súpisová hodnota: 368,70 €

Číslo súpisovej zložky majetku: 11
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota

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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Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky z dôchodkov
v mesiaci december 2016.
Súpisová hodnota: 368,70 €
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K000095
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:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty ponúka odpredaj pohľadávok formou verejného ponukového konania - verejnej
súťaže, v tejto štruktúre a v ich účtovných cenách:

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Firma
Dalibor Nemček – DANEX PLUS, Nové Mesto nad Váhom
DANEX TRANS, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
HAVE PLUS, s.r.o., Trnava
Ľuboš Hladký – AUTODOPRAVA, Nové Mesto nad Váhom
Ján Rieger – mobil mania, Trnava
MAZANEC – TRANZ – Petr Mazanec, Nové Mesto nad Váhom
Peter Radev, Bratislava
Radena Jozef – JR Autodoprava, Stará Turá

Suma v €
1 539,40 € s príslušenstvom
879,09 € s príslušenstvom
694,15 € s príslušenstvom
3 963,01 € s príslušenstvom
165,47 € s príslušenstvom
7 962,74 € s príslušenstvom
147,27 € s príslušenstvom
7 285,28 € s príslušenstvom

evidovaných zo správy konkurzu Jana Machálková, IČO: 34 617 833 za najvyššiu kúpnu cenu.
Prednosť v kúpe majú veritelia tohto konkurzu pri zhodnosti ponúk.
Ponuky je možné posielať do 14 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku SR, v zalepenej obálke s popisom
PONUKA – NEOTVÁRAŤ !
Bližšie informácie o bonite týchto pohľadávok vyžiadajte elektronicky bezplatne. Správca môže pri nevýhodnosti
ponúk ich odmietnuť.
Vyhodnotenie ponúk bude v 15. deň po tomto zverejnení na Okresnom súde v Trnave v konkurznej kancelárii so
spísaním záznamu.
S víťazom súťaže správca uzatvorí následne do 3 dní zmluvu o prevode oproti úhrade kúpnej ceny.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
správca KP

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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K000096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Homolya
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.H.Škultétyho 303/23, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Martina Šufliarska
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 1K 94/2015 S1318
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 94/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Finančná hotovosť vložená úpadcom na bežný účet konkurznej podstaty dňa 27.12.2016 v čiastke 25,00 €.
Ing. Martina Šufliarska, SKP

K000097
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 23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22K/2/2016 S 1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/2/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu na zloženie kaucie
SKKS, k.s., správca úpadcu: Pavol Masaryk, bydlisko: 913 33 Horná Súča 438 týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej
pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na bankový účet vedený vo VÚB, a.s., č. účtu:
IBAN: SK62 0200 0000 0037 6544 4256
Kauciu možno vložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- Eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
SKKS, k.s., správca

K000098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Šturcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
C. Majerníka 292/14, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 030 084
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/53/2015 S1459
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín
38K/53/2015
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku (návrh) - doplnenie
I.
Všeobecná časť
Dňa 10.11.2015 Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 38K/53/2015-108 vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: Michal
Šturcel, nar. 10.02.1981, bytom: C. Majerníka 292/14, 971 01 Prievidza (ďalej len ,,Úpadca“) a do funkcie správcu
Úpadcu ustanovil obchodnú spoločnosť: SKKS, k.s., sídlo kancelárie: Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41
Dubnica nad Váhom, IČO: 36 868 671 (ďalej len ,,Správca“).
Dňa 23.11.2015 Správca v súlade s príslušnými ustanoveniami ZoKR vyzval zamestnávateľa Úpadcu: Techmax
s.r.o., Dubnická 1032/22, 972 01 Bojnice na vykonávanie zrážok zo mzdy Úpadcu a na poukazovanie zrazenej časti
mzdy na účet Úpadcu vedený Správcom.
Dňa 30.11.2015 Správca vyzval Úpadcu, aby na účet Úpadcu vedený Správcom zložil finančné prostriedky vo
výške 2.000,- EUR predstavujúce majetok Úpadcu podliehajúci konkurzu. Peňažné prostriedky boli poukázané na
účet Úpadcu vedený Správcom dňa 07.12.2015.
II.
Výťažok zo speňaženia
Nasledovný prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku s priradením výťažku na túto zložku
pripadajúci:
Por. č. Opis súpisovej zložky majetku
1.

Hnuteľná vec, finančné prostriedky úpadcu, celková suma: 2.663,88, mena: EUR

2.

Peňažná pohľadávka, celková suma: 74,22, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 11/2015 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): TECHMAX s. r. o., Dubnická 1032/22, 972 01 Bojnice, IČO: 44 477 457

3.

Peňažná pohľadávka, celková suma: 74,22, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 12/2015 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): TECHMAX s. r. o., Dubnická 1032/22, 972 01 Bojnice, IČO: 44 477 457

4.

Peňažná pohľadávka, celková suma: 75,17, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 01/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): TECHMAX s. r. o., Dubnická 1032/22, 972 01 Bojnice, IČO: 44 477 457

5.

Peňažná pohľadávka, celková suma: 75,17, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 02/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): TECHMAX s. r. o., Dubnická 1032/22, 972 01 Bojnice, IČO: 44 477 457

6.

Peňažná pohľadávka, celková suma: 48,74, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 03/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): TECHMAX s. r. o., Dubnická 1032/22, 972 01 Bojnice, IČO: 44 477 457

7.

Peňažná pohľadávka, celková suma: 48,74, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 04/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): TECHMAX s. r. o., Dubnická 1032/22, 972 01 Bojnice, IČO: 44 477 457

8.

Peňažná pohľadávka, celková suma: 48,74, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 05/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): TECHMAX s. r. o., Dubnická 1032/22, 972 01 Bojnice, IČO: 44 477 457

Súpisová
Výťažok
zo
hodnota v EUR speňaženia v EUR
2.663,88
2.663,88

74,22

74,22

74,22

74,22

75,17

75,17

75,17

75,17

48,74

48,74

48,74

48,74
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Dlžník (zamestnávateľ): TECHMAX s. r. o., Dubnická 1032/22, 972 01 Bojnice, IČO: 44 477 457
Peňažná pohľadávka, celková suma: 48,74, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 06/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): TECHMAX s. r. o., Dubnická 1032/22, 972 01 Bojnice, IČO: 44 477 457

9.

10.

Peňažná pohľadávka, celková suma: 48,74, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 07/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): TECHMAX s. r. o., Dubnická 1032/22, 972 01 Bojnice, IČO: 44 477 457

11.

Peňažná pohľadávka, celková suma: 48,74, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 08/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): TECHMAX s. r. o., Dubnická 1032/22, 972 01 Bojnice, IČO: 44 477 457
Peňažná pohľadávka, celková suma: 48,74, mena: EUR, právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z
pracovného pomeru v mesiaci 09/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): TECHMAX s. r. o., Dubnická 1032/22, 972 01 Bojnice, IČO: 44 477 457

12.
Spolu

48,74

48,74

48,74

48,74

48,74

48,74

48,74

48,74

48,74
3.303,84

48,74
3.303,84

Ďalší výťažok zo speňaženia majetku Úpadcu podliehajúceho konkurzu predstavujú:
·

úroky z vkladov na účte Úpadcu (k 29.12.2016):

0,11 EUR

Celkovo výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty: 3.303,95 EUR.
III.
Pohľadávky proti podstate
Podľa § 87 ods. 1 ZoKR Pohľadávky proti podstate sú pohľadávky proti všeobecnej podstate a pohľadávky proti
oddelenej podstate.
Podľa § 87 ods. 4 ZoKR Pohľadávky proti všeobecnej podstate uspokojuje správca priebežne; ak nemôže plne
uspokojiť pohľadávky proti všeobecnej podstate toho istého poradia, uspokojí ich pomerne.
Podľa § 95 ods. 1 ZoKR Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je
možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.
Podľa § 96 ods. 1 ZoKR Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené
pohľadávky uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na základe
rozvrhu z oddelenej podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške.
Podľa § 96 ods. 2 ZoKR Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie
poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer
zostaviť rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.
Správca podaním zverejneným v Obchodnom vestníku SR č. 152/2016 zo dňa 08.08.2016 zverejnil Oznam o
zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Čistý výťažok zo speňaženia majetku sa zníži o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku.
Pohľadávky proti všeobecnej podstate predstavujú:
P.č. Veriteľ

Právny dôvod

1

Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

2

SKKS, k.s.

Cestovné - OS TN - nahliadanie

Čas

Suma

Uspokojenie

vzniku splat.

€

čas

rozsah

18.11.15 18.11.15 11,90 €

18.11.15 11,90 €

20.11.15 20.11.15 7,66 €

11.12.15 7,66 €

Dôvod
priradenia

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty
§ 87 ods. 2, všetky
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2

SKKS, k.s.

Cestovné - OS TN - nahliadanie
20.11.15 20.11.15 7,66 €
do konkurzného spisu

11.12.15 7,66 €

3

Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

23.11.15 23.11.15 2,85 €

23.11.15 2,85 €

4

Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

30.11.15 30.11.15 4,65 €

30.11.15 4,65 €

5

Stanislav
Kršiak,
Obch.
stredisko MÁJ 1421, 018 41 Kancelárske potreby
Dubnica nad Váhom

01.12.15 01.12.15 9,13 €

01.12.15 9,13 €

6

Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

02.12.15 02.12.15 11,90 €

02.12.15 11,90 €

7

Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

07.12.15 07.12.15 1,55 €

07.12.15 1,55 €

8

Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

17.12.15 17.12.15 3,10 €

17.12.15 3,10 €

9

Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

22.12.15 22.12.15 3,10 €

22.12.15 3,10 €

10 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

29.12.15 29.12.15 1,55 €

29.12.15 1,55 €

11 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

04.01.16 04.01.16 1,55 €

04.01.16 1,55 €

12 VÚB, a.s.

Poplatok za výber z účtu

11.12.15 11.12.15 2,00 €

11.12.15 2,00 €

13 VÚB, a.s.

Poplatok za vedenie účtu

31.12.15 31.12.15 3,00 €

31.12.15 3,00 €

14 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

08.01.16 08.01.16 1,55 €

08.01.16 1,55 €

15 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

19.01.16 19.01.16 1,55 €

19.01.16 1,55 €

16 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

20.01.16 20.01.16 1,70 €

20.01.16 1,70 €

21.01.16 21.01.16 11,70 €

21.01.16 11,70 €

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty

18 TRANS SK s.r.o.

FA 22/01/2016 - DPH za 10, 11,
12/2015, žiadosť o zrušenie 25.01.16 08.02.16 48,00 €
registrácie DPH

29.01.16 48,00 €

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty

19 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

28.01.16 1,55 €

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty

20 TRANS SK s.r.o.

FA 24/01/2016 - žiadosť o
zrušenie registrácie daň z príjmu, 28.01.16 11.02.16 12,00 €
zo závislej činnosti

09.02.16 12,00 €

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty

21 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

01.02.16 01.02.16 1,55 €

01.02.16 1,55 €

22 VÚB, a.s.

Poplatok za vedenie účtu

31.01.16 31.01.16 3,00 €

31.01.16 3,00 €

23 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

02.02.16 02.02.16 3,10 €

02.02.16 3,10 €

24 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

08.02.16 08.02.16 1,70 €

08.02.16 1,70 €

25 OTP Banka Slovensko, a.s.

FA č. 900043415 - poplatok za
04.02.16 18.02.16 15,94 €
poskytnutie súčinnosti

15.02.16 15,94 €

26 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

19.02.16 19.02.16 1,55 €

19.02.16 1,55 €

27 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

29.02.16 29.02.16 1,55 €

29.02.16 1,55 €

28 TRANS SK s.r.o.

FA 02/03/2016
1,2/2016

02.03.16 16.03.16 24,00 €

10.03.16 24,00 €

29 VÚB, a.s.

Poplatok za vedenie účtu

29.02.16 29.02.16 3,00 €

29.02.16 3,00 €

30 SKKS, k.s.

Paušálna odmena správcu do
§ 87 ods. 2, všetky
17.03.16 17.03.16 796,66 € 07.04.16 796,66 €
konania I. SchV.
písm. a)
podstaty

31 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

21.03.16 21.03.16 1,55 €

21.03.16 1,55 €

32 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

31.03.16 31.03.16 1,55 €

31.03.16 1,55 €

33 VÚB, a.s.

Poplatok za vedenie účtu

31.03.16 31.03.16 3,00 €

31.03.16 3,00 €

Stanislav
Kršiak,
Obch.
Kancelárske
potreby
17 stredisko MÁJ 1421, 018 41
kancelársky papier
Dubnica nad Váhom

-

28.01.16 28.01.16 1,55 €

-

DPH

za

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty
§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty
§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty
§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)

§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)

2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty

2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)

§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.

2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty

2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
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34 VÚB, a.s.

Poplatok za vedenie účtu

29.04.16 29.04.16 3,00 €

29.04.16 3,00 €

35 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

04.05.16 04.05.16 1,30 €

04.05.16 1,30 €

36 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

18.05.16 18.05.16 1,55 €

18.05.16 1,55 €

37 VÚB, a.s.

Poplatok za vedenie účtu

31.05.16 31.05.16 3,00 €

31.05.16 3,00 €

38 VÚB, a.s.

Poplatok za vedenie účtu

30.06.16 30.06.16 6,00 €

30.06.16 6,00 €

39 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

08.07.16 08.07.16 1,15 €

08.07.16 1,15 €

40 VÚB, a.s.

Poplatok za vedenie účtu

31.07.16 31.07.16 6,00 €

31.07.16 6,00 €

41 VÚB, a.s.

Poplatok za vedenie účtu

31.08.16 31.08.16 6,00 €

31.08.16 6,00 €

42 Slovenská pošta, a.s.

Poštovné

20.09.16 20.09.16 1,30 €

20.09.16 1,30 €

43 VÚB, a.s.

Poplatok za vedenie účtu

30.09.16 30.09.16 6,00 €

30.09.16 6,00 €

06.10.16 06.10.16 11,70 €

06.10.16 11,70 €

Mgr.
Stanislav
Kršiak,
Kancelárske
potreby
44 Obrancov mieru 343/1, 018
kancelársky papier
41 Dubnica nad Váhom

-

45 VÚB, a.s.

Poplatok za vedenie účtu

31.10.16 31.10.16 6,00 €

31.10.16 6,00 €

46 VÚB, a.s.

Poplatok za vedenie účtu

30.11.16 30.11.16 6,00 €

30.11.16 6,00 €

47 Slovenská republika

Súdny poplatok 0,2% z výťažku

6,50 €

48 SKKS, k.s.

Odmena správcu z výťažku

70,37 €
1 136,01
€

SPOLU

§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)

2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty

§ 87 ods. 2, všetky
písm. c)
podstaty
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. c)
§ 87 ods.
písm. k)
§ 87 ods.
písm. a)

2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty
2, všetky
podstaty

1 059,14
€

IV.
Odmena správcu z výťažku
Podľa § 43 ods. 1 druhá veta ZoKR Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov má správca nárok na
odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na uspokojenie
veriteľov prihlásených pohľadávok.
Podľa § 43 ods. 2 druhá veta ZoKR Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu je
splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.
Podľa § 13 ods. 1 prvá veta Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia ZoKR (ďalej len „Vyhláška“) Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi
odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška.
Podľa § 13 ods. 2 Vyhlášky Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných
prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov
speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).
Podľa § 17 ods. 2 Vyhlášky Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi
odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo
speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.
Podľa § 20 ods. 2 Vyhlášky Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za
speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1
% z výťažku.
Odmena Správcu za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prehľad výšky odmeny Správcu za speňaženie inej
Výťažok
P.č. peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu (§ 17 ods. 2
speňaženia
Vyhlášky)
1

5% z dosiahnutého výťažku

zo Náklady
speňaženia

639,96 €

0,00 €

Deň vydania: 03.01.2017

Výpočtový základ pre Výška
výpočet odmeny správcu odmeny
639,96 €

32,00 €

Odmena Správcu za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením:
Prehľad výšky odmeny Správcu za speňaženie peňažných
Výťažok
P.č. prostriedkov v mene euro ich zabezpečením (§ 20 ods. 2
speňaženia
Vyhlášky)
2

1% z dosiahnutého výťažku

zo Náklady
speňaženia

2 663,88 €

0,00 €

Výpočtový základ pre Výška
výpočet odmeny správcu odmeny
2 663,88 €

26,64 €

Odmena Správcu spolu:
58,64 EUR bez DPH + 11,73 EUR (DPH 20 %) = 70,37 EUR
Čistý výťažok určený na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov (výťažok po odpočítaní pohľadávok
proti podstate a odmeny Správcu) predstavuje:
A.1

výťažok zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty

3 303,95 EUR

Spolu výťažok

3 303,95 EUR

B.1

pohľadávky proti všeobecnej podstate (bez odmeny Správcu)

1 065,64 EUR

B.2

odmena Správcu

70,37 EUR

B.3

nerozvrhnutá suma na úhradu budúcich pohľadávok

50,00 EUR

Spolu pohľadávky proti všeobecnej podstate a nerozvrhnutá suma

1 186,01 EUR

Čistý výťažok určený na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov

2 117,94 EUR

Podľa § 98 ods. 1 ZoKR Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení
majetku všeobecnej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky, správca
uschová.
V prípade, ak od schválenia rozvrhu do skončenia konkurzu budú Úpadcovi vykonané ďalšie zrážky zo
mzdy alebo iných príjmov Úpadcu v rozsahu, v akom podliehajú konkurzu, tento výťažok bude dodatočne
prerozdelený medzi veriteľov pomerne podľa vzájomnej výšky prihlásených pohľadávok týchto veriteľov.
V.
Rozvrh
Na základe uvedených skutočností a s poukazom na citované zákonné ustanovenia Správca týmto žiada Okresný
súd Trenčín, aby o návrhu rozvrhu zo všeobecnej podstaty takto
r o z h o d o l:
Okresný súd Trenčín s c h v a ľ u j e rozvrh zo všeobecnej podstaty podľa návrhu správcu podľa nasledovného
prehľadu:
·
·
·

výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
pohľadávky proti všeobecnej podstate
čistý výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty určený

3.303,95 EUR
1.186,01 EUR

na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov

2.117,94 EUR

Nezabezpečení veritelia sa u s p o k o j u j ú pomerne podľa nasledovného prehľadu:
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1
2

Konkurzy a reštrukturalizácie

zistená

nezabezpečená Pomerné
uspokojenie

Slovenská republika - Daňový úrad
10 700,19 €
Trenčín
Sociálna poisťovňa so sídlom v
6 602,88 €
Bratislave

Podiel
uspokojenia

Relatívny
podiel

181,76 €

1,698677785

8,582006595

112,16 €

1,698677785

5,295790047

1,698677785

1,247063723

1,698677785

84,87513964

3

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

1 554,86 €

26,41 €

4

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

105 823,75 €

1 797,61 €

Spolu

Deň vydania: 03.01.2017

124 681,68 €

2 117,94 €

100

SKKS, k.s.
Mgr. Mgr. Pavol Sojka, PhD., komplementár
správca úpadcu: Michal Šturcel

K000099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAMAX - X, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prakovce 13, 055 62 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 601 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/49/2014 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/49/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Milan Okajček, správca, sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, ako správca majetku úpadcu VAMAX-X, s.r.o.
v konkurze, sídlom 13, Prakovce 055 62, IČO: 36 601 764, 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 (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovné pohľadávky veriteľa uplatnené prihláškou
doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Por.
č.

Veriteľ

1
Slovenská republika – Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, sídlom 2
Radlinského 37, Bratislava
3
4

Poradie
iná
pohľadávka
iná
pohľadávka
iná
pohľadávka
iná
pohľadávka

Celková
suma

Dátum
doručenia

215,89 €

27.12.2016

335,89 €

27.12.2016

215,89 €

27.12.2016

218,26 €

27.12.2016

Poučenie:
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, 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 rozvrh bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 03.01.2017

všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť rozvrh bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
V Košiciach, dňa 28. decembra 2016
JUDr. Milan Okajček, správca

K000100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BB SK STEEL s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 42, 976 11 Selce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 031 216
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/52/2012 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/52/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadca BB SK STEEL s.r.o. v konkurze, Mlynská 42, 976 11
Selce, IČO: 36 031 216
Správca konkurznej podstaty: JUDr. Jana Jandová, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka Okresného súdu Banská Bystrica: 1K/52/2012
Dátum a zasadnutia: 20.12.2016
Čas zasadnutia: 10:00 hod
Miesto zasadnutia: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava,
Prítomní:
·
·
·
·

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zastúpená
povereným pracovníkom JUDr. Jela Zakarovská (predseda VV)
SR- FR SR - Daňový úrad Banská Bystrica - zastúpený na základe plnej moci spoločnosťou Slovenská
konsolidačná, a.s. - zastúpená povereným zamestnancom Ing. Soňa Kolláriková– písomné hlasovanie
RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica 017 01, IČO: 31 595 804, zastúpená povereným
zamestnancom JUDr. Peter Kovár – písomné hlasovanie
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, zastúpená povereným zamestnancom
JUDr. Ján Novák – písomné hlasovanie

Neprítomný: FERONA Slovakia, a.s.

Program zasadnutia:
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1. Otvorenie
2. Hlasovanie o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu zo dňa 06.12.2016 pre ďalšie kolá dražby
týkajúce sa majetku úpadcu nachádzajúceho sa v k.ú. Badín zapísaného na LV č. 2872
3. Záver
K bodu 1/ programu : Otvorenie zasadnutia
Na zasadnutí veriteľského výboru sa zúčastnil predseda veriteľského výboru - Všeobecná úverová banka, a.s.,
členovia veriteľského výboru RAVEN a.s., SR- FR SR - Daňový úrad Banská Bystrica a Všeobecná zdravotná
poisťovňa a.s. hlasovali v súlade s ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Na účely uznášaniaschopnosti sa
členovia veriteľského výboru považujú za prítomných. Člen veriteľského výboru FERONA Slovakia, a.s. sa
zasadnutia nezúčastnil.
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko na zasadnutí boli
prítomní 4 členovia z 5 členov veriteľského výboru.

K bodu 2/ programu: Uloženie záväzného pokynu SKP
Dňa 08.12.2016 bola predsedovi VV doručená žiadosť správcu zo dňa 06.12.2016 na uloženie záväzného pokynu
pre ďalšie kolá dražby týkajúce sa majetku úpadcu nachádzajúceho sa v k.ú. Badín zapísaného na LV č. 2872 (OV
č. 232/2016 zo dňa 05.12.2016), v ktorej boli presne uvedené podmienky speňažovania tohto majetku úpadcu.
Členovia VV sa s predmetnou žiadosťou správcu a podmienkami speňažovanie podrobne oboznámili.

Následne VV pristúpil k hlasovaniu o žiadosti správcu.

Hlasovanie veriteľského výboru:

ZA schválenie uvedeného návrhu :
·
·
·
·

Všeobecná úverová banka, a.s.,
SR- FR SR - Daňový úrad Banská Bystrica
RAVEN a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

PROTI: nikto

ZDRŽAL SA: nikto

Na základe výsledkov hlasovania predseda veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor prijal nasledujúce
uznesenie:
„Veriteľský výbor ukladá správcovi záväzný pokyn pre ďalšie kolá dražby týkajúce sa majetku úpadcu
nachádzajúceho sa v k.ú. Badín zapísaného na LV č. 2872 v súlade s podmienkami uvedenými v jeho
žiadosti zo dňa 06.12.2016.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K bodu 3/ programu: Záver
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný a zasadnutie
ukončil.

Následne predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie veriteľského výboru.
V Bratislave dňa 20.12.2016

Všeobecná úverová banka, a.s.
Predseda veriteľského výboru

K000101
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradové číslo súpisovej zložky: 1
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota - nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu
Suma: 710,91 EUR.
Právny dôvod: preddavok zložený na účet Okresného súdu Košice I dňa 1.6.2016, vedený pod položkou denníka č.
D 19-122/2016.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 710,91 EUR.

V Košiciach, 29.12.2016
Ing. Ján Korčmároš
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000102
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 3.2.2017 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

K000103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polťák Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmeľová 16/6, 955 01 Veľké Bedzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2016 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Andrea Pállová, správca úpadcu Marek Polťák, nar. 13.08.1980, bytom Chmeľová 16/6, 955 01 Topoľčany –
Veľké Bedzany, pôvodne osoba podnikajúca pod obchodným menom Marek Polťák AUTOPOL, IČO: 36 883 956
s miestom podnikania Chmeľová 16/6, 955 01 Topoľčany – Veľké Bedzany, týmto v zmysle ust. §-u 34 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) zvoláva druhú schôdzu veriteľov na deň 24.01.2017 v sídle kancelárie správcu, ul.
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra. Začiatok schôdze veriteľov: od 08.30 hod. – Prezentácia veriteľov (veritelia
predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia výpis z obchodného registra; zástupcovia veriteľov predložia
doklad totožnosti, plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie), 09.00 hod. – Začiatok schôdze.
Program schôdze: 1. Otvorenie; 2. Voľba zástupcu veriteľov; 3. Rozhodovanie o možnosti uzavrieť nájomnú
zmluvu so spriaznenou osobou; 4. Záver.

V Nitre, dňa 29.12.2016
JUDr. Andrea Pállová, správca
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K000104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL TRANS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adlerova 1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 674 160
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Štúrova 19, 040 01 Košice - Staré mesto
Spisová značka správcovského spisu: 31R/2/2016 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31R/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Viliam Lafko
Správca
Štúrova 19, 040 01 Košice
Úradné hodiny: Po- Pia 8:00-14:00
Zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1424
t.č.: +421 910 809 876
e-mail: viliam.lafko@gmail.com

Okresný súd Košice I
Štúrova 29
040 01 Košice
Slovenská republika
Sp. značka: 31R/2/2016
č. konania: 31R/2/2016 S1424
V Košiciach, dňa 28.12.2016

ZÁPISNICA ZO SCHVAĽOVACEJ SCHÔDZE VERITEĽOV
Dlžníka STEEL TRANS s.r.o.

Ing. Viliam Lafko, Štúrova 19, 040 01 Košice, Slovenská republika, značka správcu S1424 (ďalej ako
„Správca“)
schvaľovacej Congress Hotel Centrum (Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o.), miestnosť Volt, Južná trieda 2/A, 043 23 Košice,
Slovenská republika
schvaľovacej
28.12.2016

Predseda schvaľovacej schôdze:
Miesto konania
schôdze:
Dátum konania
schôdze:
Čas
konania
schôdze:
Súd:
Prítomní:

schvaľovacej

13:00-13:09
Okresný súd Košice I, sp. značka: 31R/2/2016
Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.
Otvorenie schôdze veriteľov.
2.
Rozprava.
3.
Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu.
4.
Záver.
Vykonaná v čase od 12:20 hod do 12:50 hod.

Program:
Prezentácia:

K bodu 1. programu:
Opis priebehu schôdze:
Po prezentácii veriteľov, ktorá trvala od 12:20 do 12:50, správca otvoril schôdzu a privítal prítomných.
Správca skonštatoval, že veritelia boli v lehote 3 dní od doručenia zápisnice veriteľského výboru o schválení návrhu
reštrukturalizačného plánu zákonným spôsobom oboznámení s dátumom, časom, miestom konania a programom
schvaľovacej schôdze veriteľov, oznámenie o schválení plánu veriteľským výborom spolu s odporúčaním
veriteľského výboru, aby veritelia hlasovali za jeho prijatie a informáciou o tom, ako a kde sa môžu účastníci plánu
oboznámiť s obsahom plánu, a to zverejnením oznámenia o konaní schôdze veriteľov v Obchodnom vestníku č.
234/2016, zo dňa 07.12.2016, tak aby sa konala najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti veriteľského výboru
a lehota medzi zvolaním a konaním schvaľovacej schôdze nebola kratšia ako 15 dní.
Po vykonaní prezencie prítomných veriteľov správca skonštatoval, že z celkového počtu 112 veriteľov prihlásených
pohľadávok je prítomných 33 veriteľov.
Schvaľovacia schôdza bola v zmysle § 146 ods. 5 č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) uznášaniaschopná, nakoľko bol prítomný aspoň jeden veriteľ
oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať.
Správca uviedol, že v zmysle platnej právnej úpravy je obligatórnou súčasťou schôdze jednak rozprava
o písomných žiadostiach účastníkov plánu, ktoré títo mohli doručiť dlžníkovi prostredníctvom správcu v lehote
siedmych dní pred konaním schvaľovacej schôdze v zmysle § 145 ZKR a jednak hlasovanie o pláne.
V bode 1. programu vystúpil PACCAR Leasing GmbH, so sídlom Industriestrase 22-24, 64807 Dieburg, Spolková
republika Nemecko, zastúpený advokátskou kanceláriou ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o., so sídlom Štúrova 4,
811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 249 129 (ďalej len „PACCAR Leasing“) so žiadosťou o informáciu,
kto je prítomný ako zástupca súdu a zároveň žiadal o informáciu, s akým počtom hlasov bude PACCAR Leasing
hlasovať.
Na uvedené požiadavky Správca odpovedal, že zodpovedným zástupcom súdu je JUDr. Maščák a zároveň
informácia o počte hlasov bude poskytnutá pri bode 3. programu.

K bodu 2. programu:
Nasledovala rozprava, ktorej obsah doslovne zachytáva priložený Záznam rozpravy zo schvaľovacej schôdze.
V rámci rozpravy dlžník podal nasledovné vyjadrenie: Vzhľadom na veľmi veľký počet žiadostí o zmenu
reštrukturalizačného plánu, ktoré si Dlžník detailne prešiel konštatuje, že väčšinu požiadaviek vie zapracovať do
plánu, ale vzhľadom na obsah žiadostí a rozsiahlosť požiadaviek, Dlžník žiada správcu o postup podľa § 147 ods. 3
zákona ZKR a teda o odročenie hlasovania o prijatí plánu na schvaľovacej schôdze veriteľov o 15 dní.

Na základe uvedeného Správca vyhovuje požiadavke predkladateľa plánu a odročuje hlasovanie o prijatí plánu o 15
dní v súlade s § 147 ods. 3 ZKR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca zároveň informoval veriteľov v súlade s § 147 ods. 4 ZKR, že do dvoch dní zverejní v Obchodnom vestníku
deň a miesto pokračovania schvaľovacej schôdze, dôvody odročenia hlasovania o prijatí plánu a informáciu, kde
a kedy možno nahliadnuť do plánu v znení zmien urobených podľa pripomienok schvaľovacej schôdze.

Priamo na schvaľovacej schôdzi veriteľov Správca informoval, že schôdza sa bude konať 12.01.2017 a vyzval
Dlžníka na vyjadrenie k zapracovaniu pripomienok.

Dlžník sa vyjadril, že pripomienky budú do plánu zapracované najneskôr 09.01.2017 a zmeny zaslané veriteľom.

K bodu 3. programu:
K bodu 4. programu:
Správca poďakoval prítomným za účasť.

S pozdravom,

Ing. Viliam Lafko
Správca

Prílohy zápisnice:

·
·

Listina prítomných;
Záznam rozpravy zo schvaľovacej schôdze (na DVD);

K000105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL TRANS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adlerova 1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 674 160
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Štúrova 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31R/2/2016 S1424
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 31R/2/2016 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31R/2/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie Štúrova 19, 040 01 Košice, Slovenská republika, ako reštrukturalizačný
správca (ďalej len ako „Správca“) dlžníka STEEL TRANS s.r.o., so sídlom Adlerova 1, 040 01 Košice, Slovenská
republika, IČO: 31 674 160 (ďalej len ako „Dlžník“), v zmysle ust. § 146 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) zvoláva pokračovanie schvaľovacej
schôdze veriteľov, ktorá sa konala dňa 28.12.2016 o 13:00 na adrese Congress Hotel Centrum (Dom techniky
ZSVTS KE, s.r.o.), miestnosť Volt, Južná trieda 2/A, 043 23 Košice, Slovenská republika (prezentácia veriteľov sa
uskutočnila od 12:20 do 12:50).
Pokračovanie schôdze v zmysle § 146 a nasl. ZKR, sa uskutoční dňa 12.01.2017 o 13:00 na adrese Congress Hotel
Centrum (Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o.), miestnosť Tesla, Južná trieda 2/A, 043 23 Košice, Slovenská republika
(prezentácia veriteľov sa uskutoční od 12:20 do 12:50).
Dôvodom odročenia hlasovania, boli doručené žiadosti veriteľov na zmeny reštrukturalizačného plánu:
·
·
·
·
·
·

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., sídlo Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874;
PACCAR Leasing GmbH, so sídlom Industriestrase 22-24, 64807 Dieburg, Spolková republika Nemecko,
zastúpený Advokátskou kanceláriou ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o., so sídlom Štúrova 4, 811 02
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 249 129;
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava;
UniCredit Leasing Slovakia, a. s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35
730 978, zastúpený Nosko & Partners s. r. o. so sídlom Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 36 860 107;
Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, Slovenská republika;
Exportno-importná banka Slovenskej republiky, so sídlom Grösslingová 1, 813 50 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 35 722 959, zastúpená Krivak & Co, s.r.o. so sídlom Gajova 13, P. O. BOX 162, 810 00
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 863 475 .

Zároveň Dlžník ako navrhovateľ plánu vyjadril záujem na prepracovanie reštrukturalizačného plánu v zmysle
žiadostí, ktoré boli uplatnené vyššie uvedenými veriteľmi
Plán v znení zmien urobených podľa pripomienok schvaľovacej schôdze je k dispozícií k nahliadnutiu v kancelárií
správcu od 09.01.2017 a zároveň bude zaslaný jednotlivým veriteľom na základe ich písomnej žiadosti. Termín
osobného nahliadnutia je potrebné dohodnúť vopred elektronicky na e-mailovej adrese viliam.lafko@gmail.com.
V zmysle § 146 ZKR schvaľovacia schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený
hlasovať. Právo hlasovať má každý účastník plánu zaradený do niektorej zo skupín. Na schvaľovacej schôdzi
možno hlasovať osobne alebo prostredníctvom zástupcu. V zmysle §146 ods. 4 ZKR: ,,účastník plánu sa môže
zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu
účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.“
V zmysle § 146 ods. 6 ZKR o prijatí plánu možno hlasovať aj písomne. Písomné hlasovanie je platné, ak je
doručené správcovi najneskôr deň pred hlasovaním o prijatí plánu, pravosť podpisu písomne hlasujúceho je úradne
osvedčená a z obsahu písomného hlasovania je nepochybné, či hlasujúci hlasoval za prijatie plánu alebo proti
prijatiu plánu. Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Rozprava
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
4. Záver

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácii účastníci plánu predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia výpis z Obchodného registra
použiteľný na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace.

K000106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRODING Banská Bystrica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 6, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 225 388
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavrač
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2016 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 44/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu PRODING Banská Bystrica, spol. s r.o. „v likvidácii“, Janka Kráľa 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
30 225 388 týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania 4K/44/2016, že v súlade s § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal dňa 29.12.2016 do zoznamu
pohľadávok pod poradovým číslom 6. pohľadávku, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
·

veriteľa Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica s celkovou
prihlásenou sumou vo výške 27,06 €.

V súlade s § 32 ods. 3 a ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje všetkým veriteľom, že kauciu pri
popretí pohľadávky tohoto veriteľa je možné zložiť na bankový účet vedený v VÚB, a.s., pobočka Banská Bystrica,
IBAN: SK39 0200 0000 0000 3850 9312, pričom variabilným symbolom je číslo popretej pohľadávky v zozname.
Popretie pohľadávky tohoto veriteľa je účinné len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a ak v tej istej lehote bude na
vyššie uvedený účet pripísaná suma 350,- Eur za popretie tejto pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou.
JUDr. František Vavrač, správca

K000107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KŘIŽÍK GBI, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Solivarská 1/A, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 453 943
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2016 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

2R/2/2016

Zápisnica o priebehu druhého zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii KŘIŽÍK GBI, a.s.,
so sídlom Solivarská 1/A, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 36 453 943

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum: 27.12.2016, 12.00 hod.
Miesto: hlasovanie sa uskutoční per rollam
Zoznam prítomných:
·
·
·
·
·

RAVEN a.s., v zastúpení Roman Koša, na základe poverenia;
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, v zastúpení JUDr. Emília Tišťanová, na základe poverenia;
VARIA s.r.o., v zastúpení Ing. Igor Valuch,;
ELZIN spol. s.r.o., v zastúpení Ľubomír Kráľ, na základe plnej moci;
KTZ, s.r.o., v zastúpení Michal Majdák, na základe plnej moci.

Program 2. zasadnutia veriteľského výboru:

1.

Otvorenie zasadnutia;

2.

Diskusia k návrhu reštrukturalizačného plánu predloženého dlžníkom;

3. Hlasovanie veriteľského výboru o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu v zmysle § 144 (1)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
formou per rollam;
4.

Záver.

1. Otvorenie zasadnutia.

Druhé zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru RAVEN a.s. (ďalej aj ako „predseda
VV“) formou per rollam a oboznámil prítomných členov veriteľského výboru s navrhovaným programom druhého
zasadnutia veriteľského výboru a konštatoval, že:
·
·

na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci piati členovia veriteľského výboru,
veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

2. Diskusia k návrhu reštrukturalizačného plánu predloženému dlžníkom

Predseda VV konštatoval, že návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka bol predsedovi VV predložený riadne a včas
v súlade s ust. § 143 ZKR. Následne bol tento návrh reštrukturalizačného plánu doručený aj ostatným členom
veriteľského výboru spolu s pozvánkou na zasadnutie veriteľského výboru, ktoré sa uskutočňuje v zákonnej lehote
podľa ust. § 144 ods. 1 prvá veta ZKR.

Predseda VV následne otvoril rozpravu o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu a súčasne vyzval
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda VV následne otvoril rozpravu o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu a súčasne vyzval
prítomných členov veriteľského výboru, aby zaslali svoje pripomienky pred hlasovaním veriteľského výboru o návrhu
reštrukturalizačného plánu dlžníka.

RAVEN a.s. má k reštrukturalizačnému plánu tieto pripomienky:
Reštrukturalizačný plán nezohľadňuje ostatnú novelu zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorú
schválila Národná rada SR 29.11.2016 a ktorá ešte síce nie je podpísaná prezidentom ani publikovaná v zbierke
zákonov, ale je veľmi pravdepodobné, že do konca roka to tak bude. Táto novela má začať platiť od 1.1.2017
a okrem iného z nej vyplýva, že miera uspokojenia ktorejkoľvek z nezabezpečených pohľadávok (to znamená
pohľadávky skupiny N1 a N2 podľa RP – teda aj naše) nemá byť nižšia ako 50 % výšky dotknutej pohľadávky (to
neplatí, ak dotknutý veriteľ písomne súhlasí s nižšou mierou uspokojenia). Žiadame teda, aby bol v takomto zmysle
RP prepracovaný.

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave má tieto pripomienky:
Sociálna poisťovňa vzhľadom na svoje osobitné postavenie verejnoprávneho veriteľa a zároveň poskytovateľa
štátnej pomoci nesúhlasí so zaradením do skupiny N2 s plnením vo výške 10% prihlásenej pohľadávky za obdobie
nasledujúcich štyroch rokov v ročných splátkach. Žiada dlžníka (predkladateľa plánu) o vytvorenie osobitnej skupiny
veriteľov, ktorí sú poskytovateľmi štátnej pomoci s uspokojením ich pohľadávok vo výške 100% a to za obdobie do
18 mesiacov v mesačných splátkach, alebo o vytvorenie osobitnej skupiny plánom nedotknutých pohľadávok.
Poukazuje tiež na skutočnosť, že reštrukturalizačný plán nezohľadňuje novelu ZKR, ktorá nadobudne účinnosť od
1.1.2017 a ktorá zaväzuje dlžníka k minimálnemu uspokojeniu vo výške 50% (nižšie len so súhlasom dlžníka).
Z uvedených dôvodov je nutné, aby dlžník predložený RP prepracoval.

VARIA s.r.o. má tieto pripomienky:
Súhlasia so zaslaním reštrukturalizačného plánu na prepracovanie, nakoľko v predloženej forme je absolútne
neprijateľný a pre veriteľov vôbec nemotivujúci poskytnúť dlžníkovi pomocnú ruku pri ďalšom podnikaní.
Pri novom podnikateľskom pláne za vhodný variant považujú 100% uspokojenie svojich pohľadávok i za cenu
rozloženia doby splácania na dlhšie obdobie. Tovar ktorý bol dodávaný dlžníkovi bol VARIA s.r.o. nútení
dodávateľom uhradiť. Nevidia dôvod prečo doplácať na problémy na strane dlžníka. VARIA s.r.o. je pripravená
dlžníkovi pomôcť aj dodávkami za garantovaných podmienok ale očakáva korektný prístup. Výška celkových
pohľadávok okrem nezabezpečených pohľadávok nie je nijak mimoriadne vysoká aby sa s ňou dlžník nedokázal
vysporiadať.

ELZIN spol. s.r.o. má tieto pripomienky:
Súhlasia so zaslaním reštrukturalizačného plánu na prepracovanie, navrhujú uspokojenie veriteľov podľa novely
zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

3. Hlasovanie veriteľského výboru o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu v zmysle ust. § 144
ods. 1 ZKR formou per rollam

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vzhľadom na vyššie uvedené vyzval predseda VV prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o určení
lehoty 15 dní na prepracovanie predloženého reštrukturalizačného plánu dlžníka v zmysle ust. § 144 ods. 1 ZKR
v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

Na to sa pristúpilo k hlasovaniu:
Za -

5 hlasov

Proti -

0 hlasov

Zdržal sa –

0 hlasov

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:

Veriteľský výbor v zmysle znenia § 144 ZKR ods. 1 ukladá predkladateľovi plánu povinnosť prepracovať plán a
určuje predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní odo dňa konania zasadnutia veriteľského výboru na jeho
prepracovanie.

4. Záver

Druhé zasadnutie veriteľského výboru ukončil predseda VV, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť.

Zasadnutie skončené o 12.10 hod., protokolácia zápisnice skončená o 12.20 hod.

V Považskej Bystrici, dňa 27.12.2016

_____________________________
RAVEN a.s., predseda VV
Roman Koša
na základe poverenia

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NAVIGRAF GROUP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 354 620
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/35/2016-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/35/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 8K/35/2016 zo dňa 20.12.2016 bol JUDr. Marek Letkovský, so sídlom
kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu konkurznej podstaty úpadcu NAVIGRAF
GROUP s.r.o., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 46 354 620.
V zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov s použitím
§ 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj § 21 ods. 1 a nasl.
Vyhlášky MS SR č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov, správca konkurznej podstaty oznamuje,
že do správcovského spisu 8K/35/2016-S1378 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch,
vždy v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. po predchádzajúcom dohodnutí termínu nahliadnutia. Zároveň správca
oznamuje kontaktné čísla a e-mailovú adresu pre komunikáciu: tel. +421 2 555 745 97, fax: +421 2 555 745 97,
e-mail: spravca.letkovsky@gmail.com.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K000109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NoPe Trade s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 794 317
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40K/37/2016 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/37/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Viliam Vaňko, správca úpadcu - NoPe Trade s.r.o. so sídlom Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza,
IČO: 36 794 317 oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou počas
úradných hodín v pondelok až piatok od 8.30 - 12.00 hod. a od 13.00 - 15.30 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese kancelárie správcu alebo
telefonicky na tel.č.: 038/ 760 3267.

JUDr. Viliam Vaňko, 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

34

Obchodný vestník 2/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2017

K000110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanko Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurkov 156, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/22/2016 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/22/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zasadnutie správcu so zástupcom veriteľov
Úpadcu: Jaroslav Hanko, nar. 18.06.1972, Ďurkov 156, 044 19 Ruskov
Miesto konania: Čajakova 5, Košice
Dátum a čas konania: 15.12.2016 začiatok o 10.15 hod.
Spis. zn. súdneho spisu: 30K/22/2016
Prítomní:
1. Consumer Finance Holding , a.s.
V zastúpení: ............................................, na základe plnej moci zo
dňa ........................................

podpis:..................................

2.
JUDr.
Erika
Šimová,
........................................................................................................podpis:...............................

správca,

Program:
1/Otvorenie
2/ Správa o činnosti správcu
3/ Záver
K bodu 1/
Schôdzu otvoril a viedol zástupca veriteľov.
K bodu 2/
Správca informoval zástupcu veriteľov o stave konkurzu. Majetok podliehajúci konkurzu je zabezpečený. Podľa
doterajšieho zistenia správcu úpadca iný majetok nemá, ako je zapísaný vo všeobecnej podstate .
Súpis majetku bol zverejnený v OV 212/2016 dňa 04.11.2016, súpisová hodnota majetku je 2862,22 €. Súp. zložka
č. 1 motorové vozidlo v súpisovej hodnote 2000 € patrí do BSM. Správca pristúpi k vyporiadaniu BSM a to podaním
návrhu na schválenie zmieru tým, že uvedený majetok pripadne do konkurzu ako celok bez povinnosti vyplatiť
manželku úpadcu . Po právoplatnom vyporiadaní BSM správca požiada zástupcu veriteľov o uloženie záväzného
pokynu na speňaženie uvedeného majetku.
Zástupca berie na vedomie informácie správcu o stave konkurzu a nemá žiadne námietky.
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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K bodu 3/
Zástupca veriteľov a správca sa dohodli, že podklady k záväznému pokynu ako aj správy o činnosti správcu bude
správca predkladať zástupcovi veriteľov na jeho emailovú adresu : .....................................................
Zástupca veriteľov poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie veriteľského výboru o 10,30 hod .ukončil.
..........................................
zástupca veriteľov

K000111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: XIXO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 991/39, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 410 278
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Kresl
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2016 S 1585
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Eva Kresl, správca S 1585 so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: XIXO,
s.r.o., Hlavná 991/39, 924 01 Galanta, IČO: 31 410 278, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava
pod sp. zn. 23K/16/2016, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 14.02.2017 o 10.00 hodine v sídle
kancelárie správcu s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKoR
Voľba veriteľského výboru
Záver

Pri prezentácií veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra, zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.
JUDr. Eva Kresl, správca

K000112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Farkaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wolkerova 2, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.1.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Todeková
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/35/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K35/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Popis súpisovej zložky: Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 v rozsahu v akom môže byť
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

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

obdobie

zapísaná do súpisu dňa

39.
40.
41.
42.

august 2016
september 2016
október 2016
november 2016

9.9.2016
12.10.2016
10.11.2016
9.12.2016

Deň vydania: 03.01.2017

zrazená čiastka
v EUR
327,51
332,87
334,85
480,60

súpisová hodnota
v EUR
327,51
332,87
334,85
480,60

K000113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Harman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 108/47, 059 39 Šuňava - Nižná Šuňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/34/2015 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/34/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Prešove, zo dňa 24.06.2015, č.k.: 1K/34/ 2015-51, bol vyhlásený konkurz na
majetok : Jozef Harman, nar. 28.07.1973, Družstevná 108/47, 059 39 Šuňava – Nižná Šuňava a za správcu bola
ustanovená JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianského 1651, 093 01 Vranov n.T.
Celková
suma
výťažku
z
majetku
Celková suma pohľadávok proti podstate: 1193,55 €

podliehajúceho

konkurzu:

3814,18

€

Konkurzná podstata je tvorená sumou 3814,18 € ktorá je tvorená prostredníctvom zabezpečenia a speňaženia
majetku úpadcu a to finančných prostriedkov na účte, zrážky zo mzdy úpadcu, nevyčerpaný preddavok a kreditný
úrok . Pohľadávky proti podstate v sume 1187,18 €, sú tvorené odmenou správcu (paušálnou odmenou vo výške
663,88 € a odmenou z výťažku 5% z 1680,83€ a 1% z 2133,24 € t.j. 105,37 € ) určenou v zmysle vyhlášky č.
665/2005 Z.z. v znení neskorších noviel spolu vo výške 769,25 € , súdny poplatok vo výške 45 € a ďalšími
nákladmi konkurzu vzniknutými v jeho priebehu vo výške 379,30 €.
Incidenčné žaloby voči správcovi podané neboli, preto pre rozvrhnutie výťažku veriteľom bolo rozhodujúcim zistenie
pohľadávok správcom.
Z danej sumy budú uspokojovaní 5 veritelia, ktorí si svoje pohľadávky prihlásili v súlade so zákonom č. 7/2005 Z.z
o konkurze a reštrukturalizácii a to pomerne podľa výšky uznaných prihlásených pohľadávok v konkurze.
Vzhľadom na vyššie uvedené je výsledná suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov – 2620,63 €.
V zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku budú veritelia uspokojovaní nasledovne:
1.Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Groslingova 77, Bratislava – 312,82 €
2. UniCredit Leasing Slovakia a.s., Plynárenska 7/A, Bratislava – 601,02€
3. Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21,Bratislava – 697,84 €
4.Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, Bratislava - 177,63 €
5. Sociálna poisťovňa Bratislava, Ul. 29. augusta, Bratislava – 831,32 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie správcu :
Nezabezpečení veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu na adrese :
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou. Správca určuje lehotu 15 dní na jeho schválenie od jeho
zverejnenia v obchodnom vestníku SR .

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K000114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LMV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orešianska 11, 917 01 Trnava 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 254 746
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/19/2016 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/19/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru
Úpadcu LMV, s.r.o., Orešianska 11, Trnava, IČO: 36254746 sp. zn. 23K/19/2016 S 1353 konanej dňa 16.12.2016 o
14:20 hod
v kancelárii správcu, Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Prítomní:
1. správca: Ing. Marián Jelinek, Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
2. veritelia- členovia veriteľského výboru:
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha, ČR
- Oberbank AG, Untere Donaulände 28, Linz., Rakúsko
- UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, Bratislava
Program :
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rôzne, záver
Opis priebehu zasadnutia, znenie uznesení spolu s výsledkami hlasovania:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvoril správca a privítal prítomných členov veriteľského výboru úpadcu.
Správca uviedol, že prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal v súlade s ustanovením § 38 ods.1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Správca konštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný podľa §
38 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení.
2. Voľba predsedu veriteľského výboru: Správca predložil veriteľskému výboru návrh, aby si zvolil svojho predsedu.
Prítomní členovia veriteľského výboru úpadcu sa dohodli, že voľba predsedu veriteľského výboru úpadcu bude
vykonaná spôsobom, že správca bude predkladať návrhy na predsedu veriteľského výboru postupne od člena
veriteľského výboru s najväčším počtom hlasovacích práv na schôdzi veriteľov až dovtedy, pokiaľ nebude predseda
takýmto spôsobom zvolený.
Správca predniesol návrh, aby sa predsedom veriteľského výboru stal veriteľ UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., Praha, ČR.
Správca vyzval prítomných členov veriteľského výboru úpadcu na hlasovanie.
Výsledky hlasovania:
ZA:

0 hlasov

PROTI:

0 hlasov

ZDRŽAL SA: 3 hlasy
Veriteľský výbor úpadcu prijal nasledovné uznesenie: „Za predsedu veriteľského výboru úpadcu nebol zvolený
veriteľ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha, ČR.
Proti uzneseniu neboli prijaté žiadne námietky.
Správca predniesol návrh, aby sa predsedom veriteľského výboru stal veriteľ Oberbank AG, Untere Donaulände 28,
Linz., Rakúsko.
Správca vyzval prítomných členov veriteľského výboru úpadcu na hlasovanie.
Výsledky hlasovania:
ZA:

3 hlasy

PROTI:

0 hlasov

ZDRŽAL SA:

0 hlasov

Veriteľský výbor úpadcu prijal nasledovné uznesenie: Predsedom veriteľského výboru úpadcu sa stáva Oberbank
AG, Untere Donaulände 28, Linz., Rakúsko.
Proti uzneseniu neboli prijaté žiadne námietky.
3.Rôzne, záver: po vyčerpaní bodov programu bolo prvé zasadnutie ukončené o 14.25 hod.
Zapisovateľ:
Veriteľ: Oberbank AG, Untere Donaulände 28, Linz., Rakúsko
......................................
Zápisnicu zverejňuje : Ing. Marián Jelinek, Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
.......................................
Ing. Marián Jelinek
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Mazanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 51, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1974
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/32/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/32/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov v konkurznej veci úpadcu: Denisa Mazanová, nar. 6. 3. 1974, M. R.
Štefánika 51, 940 02 Nové Zámky.
Miesto konania: Jeruzalemská 37, Nové Zámky.
Čas konania: 28. 12. 2016, 10:00 hod.
Prítomní na zasadnutí:
- zástupca veriteľov: Henrieta Rimárová, Novomestská 14,940 01 Nové Zámky, zastúpená na základe plnej moci
Mgr. RNDr. Máriou Zacharovou, PhD.
Prijatie uznesenia o spôsobe komunikácie: Henrieta Rimárová, Novomestská 14,940 01 Nové Zámky, zastúpená na
základe plnej moci Mgr. RNDr. Máriou Zacharovou, PhD., v postavení zástupcu veriteľov súhlasí so správcom
navrhnutým spôsobom komunikácie medzi zástupcom veriteľov a správcom a prijíma uznesenie, na základe
ktorého bude prebiehať komunikácia medzi zástupcom veriteľov, Henrietou Rimárovou, a správcom, B.F.B.
správcovská, v.o.s., formou mailovej komunikácie prostredníctvom adries:
Henrieta Rimárová: zacharova@zachar-design.com
správca: bfb@akfiala.sk.
Mgr. RNDr. Mária Zacharová, PhD.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K000116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fabianová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nobelova 1290/6 1290/6, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/39/2016 S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/39/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Anna Bružeňáková, správca dĺžníka Ingrid Fabianová, narodená 17.12.1970, trvale bytom Nobelova 1290/6,
831 03 Bratislava v zmysle ustanovenia § 34 ods.1. Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov ( ďalej len ZKR) zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 27.1.2017 o 10.00 hod, ktorá sa bude
konať v Hotel Bratislava, Seberiniho 9, 821 03 Bratislava v miestnosti č. 118, 1. posch. s nasledujúcim programom :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.

Otvorenie schôdze veriteľov

2.

Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

3.

Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ods.2 ZKR

4.

Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ZKR

5.

Rôzne

6.

Záver

Deň vydania: 03.01.2017

Pri prezentácii sú veritelia fyzické osoby povinní predložiť doklad totožnosti, právnicke osoby aktuálny výpis z OR
nie starší ako 3 mesiace spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov
sú povinní predložiť plnomocenstvo, resp. poverenie na zastupovanie veriteľa, originál alebo osvedčenú fotokópiu
a doklad totožnosti.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K000117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kurák Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
N. A. Bazovského 23, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2013 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

JUDr. Marian Ďurana, PhD.JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom kancelárie: Tajovského 5, 010 01 Žilina, správca
úpadcu: Erich Kurák, nar. 07.05.1974, bytom M.A.Bazovského 1179/23, 013 01 Teplička nad Váhom v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Žiline pod sp. zn. 2K/19/2013 v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
zabezpečených veriteľov Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika,
IČO: 31 575 951 a veriteľa Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Žilina, so
sídlom Janka Kráľ 2, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 42 499 500 spísaným v súpise zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 68/2015 pod položkou č. K 007808, (ďalej len oddelená podstata), ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty, a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku z tejto oddelenej podstaty.
Poučenie:
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.
JUDr. Marian Ďurana, PhD. - správca
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K000118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Fleková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 443/10, 962 33 Budča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Todeková
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2 K 21 /2015 S 609
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 21/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Popis súpisovej zložky: Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 v rozsahu v akom môže byť
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
p. č.

obdobie

20.
21.

október 2016
november 2016

zapísaná
do súpisu dňa
14.11.2016
12.12.2016

zrazená čiastka
v EUR
97,68
287,44

súpisová hodnota
v EUR
97,68
287,44

K000119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bolton Real s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 615 200
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/61/2011 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/61/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
JUDr. Ján Súkeník, správca úpadcu Bolton Real s.r.o. so sídlom Laurinská 18 Bratislava, IČO: 36 615 200
v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zverejňuje v súlade s § 92 ods.6 Zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii nasledujúce oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby:

Označenie dražobníka: MAGNUS REAL – realitná a aukčná spoločnosť s.r.o.
Sídlo:

Z. Kodálya 787/6 Galanta,

Štát:

Slovenská republika

Zapísaný:

OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 26294/T

IČO:

45 886 342

Navrhovateľ dražby:

Bolton Real s.r.o.
zast. správcom JUDr. Jánom Súkeníkom .
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Sídlo:

Laurinská 18 Bratislava, 811 01

Štát:

Slovenská republika

Zapísaný:

OR Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 84774/B

IČO:

36 615 200

Deň vydania: 03.01.2017

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Otto Szabó
Mierové námestie č. 4
924 01 Galanta

Dátum konania dražby:

20.12.2016

Čas konania dražby:

14,00 hod.

Kolo dražby:

Prvé kolo dražby

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: zverejnené v OV č.224/2016

Predmet dražby:
pozemky - parcely registra "C" nachádzajúce sa v katastrálnom území Horná Streda, obec Horná Streda, okres
Nové mesto nad Váhom vedené Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, a to konkrétne:
·
·
·

pozemok parc. č. 620/89, ostatné plochy o výmere 97598 m²;
pozemok parc. č. 620/74, orná pôda o výmere 11042 m²;
pozemok parc. č. 620/66, ostatné plochy o výmere 5811 m²

všetky evidované na liste vlastníctva č. 1365 o veľkosti podielu 1/1 k celku.

Opis predmetu dražby:
Pozemky v súčasnosti nie sú využívané, jedná sa o stavebné pozemky, čo je aj v súlade so stavom vedenom
v katastri nehnuteľností – kde sú vedené ako ostatné plochy. Sú využiteľné pre výstavbu priemyselných, stavebných
a skladových objektov.

Opis stavu predmetu dražby:
Pozemky v súčasnosti nie sú využívané, jedná sa o stavebné pozemky, čo je aj v súlade so stavom vedenom
v katastri nehnuteľností – kde sú vedené ako ostatné plochy. Sú využiteľné pre výstavbu priemyselných, stavebných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v katastri nehnuteľností – kde sú vedené ako ostatné plochy. Sú využiteľné pre výstavbu priemyselných, stavebných
a skladových objektov.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Vecné bremeno zo zákona podľa § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom
Čulenova 6, Bratislava, v rozsahu podľa gpl. č. 241/2015 na nehn. C- KN p.č. 620/65, 620/66, 620/75 a EKN p. č.
636, 637, 638, 641, 642, 644, 645, 646 – Z 1421/15-zm.č. 208/15

Odhad ceny predmetu dražby:

1.110 000,- €

Výška ceny dosiahnutá vydražením:1 110 000,- €
Najnižšie podanie:

1.110 000,- €

Označenie licitátorov:
Obchodné meno/meno a priezvisko: Karol Nagy
Sídlo/bydlisko
a/ Názov ulice/ verejného priestranstva: Revolučná štvrť
Orientačné/súpisné číslo

969/27

Názov obce:

924 01 Galanta

Štát:

Slovenská republika

IČO/ dátum narodenia:

5.2.1980

Výsledok dražby: Predmet dobrovoľnej dražby bol vydražený
Stav dražby: úspešná
Notár ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou: JUDr. Otto Szabo
Mierové nám. Č. 4
924 01 Galanta
JUDr. Ján Súkeník, správca

K000120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Smatana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Bottu 2316/6, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
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Spisová značka správcovského spisu: 3K/19/2012 S 1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K 19/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca majetku úpadcu týmto zverejňuje návrh konečného rpzvrhu. Majetok v oddelenej podstate úpadca nemal
evidovaný:
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 3909,78 €,
Celková suma pohľadávok proti podstate:3771,96 €,
Poučenie: Nezabezpečení veritelia môžu nahliadnuť do návrhu konečného rozvrhu výťažku v kancelárii správcu Ing.
Jaroslava Veréba, Mudroňova 43, 036 01 Martin v úradných hodinách správcu.
Nahliadnutie je vhodné vopred telefonicky dohodnúť na tel. č. 0905 940998. Nezabezpečení veritelia môžu v lehote
15 dní od zverejnenia tohto návrhu požiadať prostredníctvom zástupcu veriteľov, pôsobnosť ktorého vykonáva
veriteľ CA – Cargo, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca, v zastúpení Mgr. Babiš Erik , aby proti návrhu uplatnil
odôvodnené námietky.

K000121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Michelík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 14, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.9.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Todeková
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4/15/2016 S 609
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA
z konania prvej schôdze veriteľov

Úpadca: Ján Michelík, nar. 7. 9. 1967, bytom: Jesenského 14, 974 01 Banská Bystrica
Správca konkurznej podstaty: JUDr. Marta Todeková, S 609
Adresa kancelárie správcu: Námestie SNP 74/28, Zvolen
Súdny spis: 4K/15/2016-38 Správcovský spis: 4K/15/2016
Dátum konania: 3. 8. 2016 o 8,30 hod. Miesto konania: Banská Bystrica, Námestie SNP 16
Prítomní:
Predseda schôdze:

JUDr. Marta Todeková – správkyňa konkurznej podstaty
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Zástupca veriteľa VUB leasing, Košická 49, Bratislava

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 a záver.

K bodu č. 1
Schôdzu veriteľov o 13.00 hod. otvorila predsedníčka schôdze, ktorá skonštatovala, že veritelia boli s termínom
schôdze a programom jej rokovania oboznámení zákonným spôsobom zverejnením v Obchodnom vestníku č. OV
188/2011 zo dňa 30. 9. 2011 a že schôdze sa zúčastnil jeden veriteľ podmienenej pohľadávky.

K bodu č. 2
Predsedníčka schôdze oboznámila veriteľa o činnosti, úkonoch, výdavkoch a zistenom majetku v konkurze,
s výškou prihlásených pohľadávok s rozdelením na zabezpečené a nezabezpečené, na zistené a popreté.

K bodu č. 3
K výmene správcu konkurznej podstaty nedošlo. Zástupca veriteľov nebol zvolený, funkciu bude vykonávať Okresný
súd v Banskej Bystrici.

K bodu č. 4
Keďže prítomný veriteľ nehlasoval, nedošlo ku voľbe zástupcu veriteľov ani ku výmene správcu konkurznej podstaty

Záverom

o 9.00

hod.

správkyňa

konkurznej

podstaty

ukončila

prvú

schôdzu

V Banskej Bystrici 3. 8. 2016
JUDr. Marta Todeková
Správkyňa konkurznej podstaty

K000122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Németh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banková 421/22, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1969
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. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/35/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/35/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty podľa § 76 ZKR
úpadca Alexander Németh, nar.04.12.1969, trvale bytom Banková 421/22, 076 41 Biel
Poradové
číslo

Súpisová zložka majetku

1.

Hnuteľná vec- notebook Lenovo G575

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Deň zápisu Dôvod zápisu

Súpisová
hodnota

Majetok patriaci úpadcovi v čase
80-€
vyhlásenia konkurzu
Majetok patriaci úpadcovi v čase
Hnuteľná vec- súbor rybárskeho náčinia
20.12.2016
50-€
vyhlásenia konkurzu
Majetok patriaci úpadcovi v čase
Hnuteľná vec-mobilný telefón Samsung Galaxy Ace
20.12.2016
50-€
vyhlásenia konkurzu
Majetok patriaci úpadcovi v čase
Hnuteľná vec-uhlová brúska zn.Tesco 2000W
20.12.2016
30-€
vyhlásenia konkurzu
Majetok patriaci úpadcovi v čase
Hnuteľná vec-Wifi smerovač TP-Link
20.12.2016
20-€
vyhlásenia konkurzu
Majetok patriaci úpadcovi v čase
Hnuteľná vec-teplovzdušná pištoľ zn.Ferm 2000W
20.12.2016
20-€
vyhlásenia konkurzu
Majetok patriaci úpadcovi v čase
Hnuteľná vec-súbor kníh 50ks
20.12.2016
50-€
vyhlásenia konkurzu
Majetok patriaci úpadcovi v čase
Hnuteľná vec-šijací stroj Minerva
20.12.2016
50-€
vyhlásenia konkurzu
Majetok patriaci úpadcovi v čase
Hnuteľné veci-Sada letných pneumatík
20.12.2016
30-€
vyhlásenia konkurzu
Majetok patriaci úpadcovi v čase
Hnuteľná vec-hydraulický zdvihák 2t
20.12.2016
20-€
vyhlásenia konkurzu
Majetok patriaci úpadcovi v čase
Hnuteľná vec-zbierka poštových známok
20.12.2016
800-€
vyhlásenia konkurzu
Peňažná pohľadávka z pracovného pomeru-zrážka zo mzdy za
Majetok
podliehajúci
konkurzu,
20.12.2016
100,26-€
mesiac november v rozsahu podliehajúcom konkurzu
nadobudnutý po vyhlásení konkurzu
Peňažná pohľadávka z výsluhového dôchodku za mesiac
Majetok
podliehajúci
konkurzu,
20.12.2016
190,94-€
november - v rozsahu podliehajúcom konkurzu
nadobudnutý po vyhlásení konkurzu
20.12.2016

.....................................................
JUDr. Špirko Juraj-správca

K000123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Németh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banková 421/22, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/35/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/35/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Consumer Finance Holding a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO:35923130

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

47

Obchodný vestník 2/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2017

úpadca Alexander Németh, nar.04.12.1969, Banková 421/22, 076 41 Biel
Poradové
Súpisová zložka majetku
číslo

Deň zápisu Dôvod zápisu

Spoluvlast-nícky
podiel

20.12.2016
1.

Hnuteľná vec-osobné motorové vozidlo KIA ceed 1.4 CVVT
Extra,
VIN:U5YFF24128L074958,
rok.výroby
2007,
EČ:TV349CP, 237.000km

Súpisová
hodnota
súboru
2.000,-€

majetok,
ktorý
zabezpečuje úpadcové 1/1
záväzky

Druh zabezpečovacieho práva: zabezpečovací prevod práva
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zmluva o zabezpečení č.120138363 zo dňa 6.12.2013
Zabezpečená suma: 4.779-€

.....................................................
JUDr. Špirko Juraj-správca

K000124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Kvaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Júliusa Bottu 1133/3, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1977
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K/64/2016 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/64/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca konkurznej podstaty úpadcu Adriana Kvaková, nar. 13.03.1977,
bytom Júliusa Bottu 1133/3, 050 01 Revúca, podľa § 34 ods. 1 ZKR, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
bude konať dňa 13.02.2017 o 10.00 hod. v kancelárii správcu na Hlavnom námestí 13 (na 1. posch. budovy Média),
979 01 Rimavská Sobota.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie schôdze veriteľov, prezentácia a zistenie uznášaniaschopnosti.
2. Správa o činnosti správcu konkurznej podstaty a stave konkurzného konania.
3. Voľba zástupcu veriteľov.
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR.
5. Záver.
Schôdze veriteľov má právo zúčastniť sa každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.
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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Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia – právnické osoby originál
aktuálneho výpisu z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s platným dokladom totožnosti.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca
Rimavská Sobota, 29.12.2016

K000125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kochrdová Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľuda Zúbka 3167/13, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ján Kováčik
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/49/2016 S1557
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/49/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
MOTOROVĚ VOZIDLO
Popis

Rok
výroby

umiestnenie

Stav

HONDA CIVIC 1.4, typ EJ94, výr. č. JHMEJ9440XS215391, 1396 ccm, 66 kW, AT 4,
Hatchback 5 dv.

1999

Baltská 7,
Bratislava

primeraný
veku

Súpisová hodnota

1 200,00 €

Iná majetková hodnota
Preddavok na úhradu nákladov konkurzu vo výške 1 800 €

Ján Kováčik, S1557

K000126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Madro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 2167/33, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Ledinská
Sídlo správcu:
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/60/2014 S 1589
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/60/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Por.: č.19
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za marec 2016
Súpisová hodnota majetku: 185,55 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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Por.: č.20
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za apríl 2016
Súpisová hodnota majetku: 191,14 Eur

Por.: č.21
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za máj 2016
Súpisová hodnota majetku: 181,66 Eur

Por.: č. 22
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za jún 2016
Súpisová hodnota majetku: 377,53 Eur

Por.: č.23
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za júl 2016
Súpisová hodnota majetku: 161,29 Eur

Por.: č.24
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za august 2016
Súpisová hodnota majetku: 208,14 Eur

Por.: č. 25
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za september 2016
Súpisová hodnota majetku: 208,09 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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Por.: č. 26
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za október 2016
Súpisová hodnota majetku: 201,93 Eur

Por.: č. 27
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za november 2016
Súpisová hodnota majetku: 400,00 Eur

K000127
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:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 17. 10. 2014, sp. zn. 31K/44/2014, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka, Juraj Romada, nar. 15. 5. 1951, Štefánikova 1751/24, 943 01 Štúrovo. Súd zároveň ustanovil správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, značka správcu S1220.
Dňa 9. 5. 2016 správca pripravil Návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty,
súpisových zložiek majetku č. 1, 2, 6 a 9, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 91/2016 dňa 12. 5. 2016
pod č. K011035. Návrh bol schválený zástupcom veriteľov dňa 12. 5. 2016 a rozvrh bol realizovaný v období od 31.
5. 2016 do 8. 7. 2016.
Dňa 25. 11. 2016 bol v Obchodnom vestníku č. 226/2016 pod č. K026813 zverejnený oznam správcu o zostavení
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do tejto
podstaty. Zároveň bol oznámený náš zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty. V zákonnej lehote nik
nenamietal poradie pohľadávky proti podstate.
a) majetok:
Dňa 23. 12. 2014 bol v Obchodnom vestníku č. 245/2014 zverejnený súpis majetku všeobecnej podstaty (č.
zverejnenia K025017). Súčasťou súpisu boli aj súpisové zložky majetku č. 3 – 5, 7, 8, 10 – 12, speňaženia ktorých
sa tento konečný rozvrh týka:
- pozemky:

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

LV

Deň vydania: 03.01.2017

výmera v m2 podiel

parc. č. reg. druh pozemku

súpisová hodnota

3

SR

Ipeľský
Sokolec

Ipeľský Sokolec1816 4592

C

ostatné plochy

10 951

16500/ 20217609,00 €

4

SR

Ipeľský
Sokolec

Ipeľský Sokolec1816 4845

C

ostatné plochy

21 294

16500/ 202176017,00 €

5

SR

Ipeľský
Sokolec

Ipeľský Sokolec1874 4200

C

zastavané
nádvoria

79

1/6

7

SR

Ipeľský
Sokolec

Ipeľský Sokolec2354 4842

C

lesné pozemky

30 541

16500/ 202176025,00 €

8

SR

Ipeľský
Sokolec

Ipeľský Sokolec2355 4843

C

lesné pozemky

689 817

16500/ 2021760563,00 €

10

SR Štúrovo

190

1/4 v BSM

súp. č. popis stavby

na parc. č.

podiel

súpisová hodnota

1453

852/2

1/4 v BSM

2 700,00 €

Štúrovo

5236 852/2 C

zastavané
nádvoria

plochy

plochy

a

a

52,00 €

300,00 €

- stavby:
č. súp. zložky

štát obec

kat. úz.

LV

ulica

11

SR Štúrovo Štúrovo 5236 Nánanská cesta 73

dom

- pohľadávky:
súpisová
hodnota

szm opis súpisovej zložky majetku

12

peňažná pohľadávka vo výške 663,88 €, dlžník: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, Nitra, právny dôvod: nespotrebovaná časť
663,88 €
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

Dňa 17. 3. 2015 bol súpis majetku všeobecnej podstaty doplnený o súpisovú zložku majetku č. 13, čo bolo
zverejnené dňa 20. 3. 2015 v Obchodnom vestníku č. 55/2015 pod č. zverejnenia K006229:
súpisová
hodnota

szm opis súpisovej zložky majetku

peňažná pohľadávka vo výške 4 595,- €, dlžník: Dunaj škrob Romada s.r.o., IČO: 36 657 301, Štefánikova 24, 943 01
13 Štúrovo, právny dôvod: právo na vyrovnací podiel z dôvodu zániku účasti spoločníka, Juraja Romadu, v spoločnosti podľa § 4 595,00 €
148 ods. 2 v spojení s § 150 Obch. zák.

b) speňaženie majetku a vylúčenie súpisových zložiek majetku:
Zástupca veriteľov správcovi dňa 20. 4. 2015 uložil záväzný pokyn na speňaženie nehnuteľností v podielovom
spoluvlastníctve úpadcu, spoločných nehnuteľností podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách,
súpisových zložiek majetku č. 3, 4, 7 a 8, a to ponukou na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločných
nehnuteľností prostredníctvom výboru.
Na základe uvedenej skutočnosti prijal ponuku správcu jediný záujemca, Ing. František Horváth, 935 75 Ipeľský
Sokolec č. 340. Zo speňaženia spoločných nehnuteľností prevodom majetku bol dosiahnutý príjem 614,- €.
Z nájmu predmetných nehnuteľností spoločnosti Agroland Ipeľ, s.r.o.,935 71 Ipeľský Sokolec 360, bol dosiahnutý
príjem vo výške 305,77 €.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zástupca veriteľov správcovi dňa 19. 4. 2016 uložil záväzný pokyn na speňaženie nehnuteľností, súpisových zložiek
majetku č. 10 a 11, zorganizovaním dražby správcom za stanovených podmienok.
Dňa 7. 7. 2016 sa uskutočnilo druhé kolo dražby, na ktorom bol udelený príklep vydražiteľovi, BPT LEASING, a.s.,
IČO: 31 357 814, Drieňová 34, Bratislava, za sumu dosiahnutú vydražením 3 500,- €.
Súpisová zložka majetku č. 12 bola vo výške 663,88 € prevedená na účet správcu.
Dňa 20. 4. 2016 bola po súhlase zástupcu veriteľov zo súpisu majetku všeobecnej podstaty vylúčená súpisová
zložka majetku č. 5 z dôvodu, že náklady na jej speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok:
č. zl. štát obec

k.ú.

LV

5

Ipeľský Sokolec

1874 4200

SR Ipeľský Sokolec

parc. č. regis. druh pozemku
C

výmera v m2 podiel súpisová hodnota

zastavané plochy a nádvoria

79

1/6

52,00 €

Oznámenie správcu o vylúčení majetku, zložky č. 5, bolo zverejnené dňa 26. 4. 2016 v Obchodnom vestníku č.
79/2016 pod č. K009470.
Dňa 5. 9. 2016 bola po súhlase zástupcu veriteľov zo súpisu majetku všeobecnej podstaty vylúčená súpisová zložka
majetku č. 13 z dôvodu, že vymáhanie majetku je zjavne neúčelné:
súpisová
hodnota

szm opis súpisovej zložky majetku

peňažná pohľadávka vo výške 4 595,- €, dlžník: Dunaj škrob Romada s.r.o., IČO: 36 657 301, Štefánikova 24, 943 01
13 Štúrovo, právny dôvod: právo na vyrovnací podiel z dôvodu zániku účasti spoločníka, Juraja Romadu, v spoločnosti podľa § 4 595,00 €
148 ods. 2 v spojení s § 150 Obch. zák.

Oznámenie správcu o vylúčení majetku, zložky č. 13, bolo zverejnené dňa 8. 9. 2016 v Obchodnom vestníku č.
173/2016 pod č. K020711.
II. Rozvrhová časť
a) hodnota nerozvrhnutého výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty: 5 083,65 €,
b) celková suma pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku: 1 144,71 €,
c) výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 3 938,94 €.
Podľa ustanovenia § 96 ods. 7 ZKR náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ sám.
Na základe tejto skutočnosti je od sumy určenej na uspokojenie každého veriteľa odpočítaná suma vo výške 0,22 €
- poplatok za odoslané bezhotovostné SEPA - Euro prevody a SEPA inkasá (tuzemské, v rámci SEPA krajín, v
rámci VÚB, a.s.) cez vybrane služby Nonstop Banking, z účtu podľa Cenníka VÚB, a. s. – Podnikatelia a iné
právnické osoby, platného od 1. 1. 2016.
Konečné sumy výťažkov určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov v poradí E majú podobu:
výška uspokojenia
celková
po
suma
znížení

č.
veriteľ
pohľ.

výška
výška
prihlásených zistených
pohľadávok pohľadávok

pomer
%

1

14 467,36 € 14 467,36 €

13,21%

520,46 €

520,24 €

8 192,98 €

7,48%

294,74 €

294,52 €

2 755,34 €

2,52%

99,12 €

98,90 €

13 225,08 €

12,08%

475,77 €

475,55 €

49 089,28 €

44,83%

1 765,98 €

1 765,76
€

15 623,26 €

14,27%

562,04 €

561,82 €

BPT LEASING, a.s., IČO: 31 357 814, Drieňová 34, Bratislava

CETELEM SLOVENSKO a.s., IČO: 35 787 783, Panenská 7,
8 456,87 €
Bratislava
4
Miroslav Klučka, Čapášska 3792/24, Obid
2 899,91 €
Krnovská škrobárna spol. s r.o., IČO: 65 140 745, Čsl. Armády 921/60,
5
13 789,51 €
794 01 Krnov - Pod Cvilínem, Česko
EOS KSI Slovensko, s.r.o.,
6-7
50 340,97 €
IČO: 35 724 803, Údernícka 5, Bratislava
Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 390,
8 - 10
15 623,26 €
3

v
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Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 390,
15 623,26 € 15 623,26 €
Hodžovo nám. 3, Bratislava
- Home Credit Slovakia, a.s., IČO: 36 234 176, Teplická 7434/147,
7 078,48 € 6 138,41 €
Piešťany
109 491,71 €

Deň vydania: 03.01.2017
14,27%

562,04 €

561,82 €

5,61%

220,83 €

220,61 €

100 %

3 938,94 €

Poradie D z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov získaných v konkurze nebude uspokojované.
č.
pohľ.

výška
prihlásená
pohľadávok
34 149,87 €

veriteľ

2

BPT LEASING, a.s.
Home Credit Slovakia, a.s., IČO: 36 234 176, Teplická
11 - 12
0,00 €
7434/147, Piešťany

výška zistených
pohľadávok

/

sporných suma
uspokojenie

34 149,87 €

0,00 €

153,56 €

0,00 €

na

Na základe uvedených skutočností Vám v súlade s ustanoveniami § 96 ods. 5 a 98 ods. 1 ZKR predkladáme ako
príslušnému orgánu na schválenie konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu,
Juraj Romada, nar. 15. 5. 1951,Štefánikova 1751/24, 943 01 Štúrovo, č. k. 31K/44/2014 S1220, a súčasne Vám
určujeme lehotu do 3. 2. 2017 na jeho schválenie.
Nitra 27. 12. 2016
určené: BPT LEASING, a.s., IČO: 31 357 814, Drieňová 34, 821 02 Bratislava, v zastúpení Mgr. Vladimír Šárnik,
Rožňavská 2, 821 02 Bratislava
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K000128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Kučma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 143/50, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Ledinská
Sídlo správcu:
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2012 S 1589
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Por.č.: 28
Typ súpisnej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis majetkovej hodnoty: zrážka zo mzdy za marec 2016
Súpisová hodnota majetku: 255,04 Eur

Por.č.: 29
Typ súpisnej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis majetkovej hodnoty: zrážka zo mzdy za apríl 2016
Súpisová hodnota majetku: 13,44 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

54

Obchodný vestník 2/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2017

Por.č.:30
Typ súpisnej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis majetkovej hodnoty: zrážka zo mzdy za máj 2016
Súpisová hodnota majetku: 149,37 Eur

K000129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Varšo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čukalovce 6, 067 35 Čukalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Ledinská
Sídlo správcu:
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/7/2016 S 1589
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Por.: č.4
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: nevyčerpaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Súpisová hodnota majetku: 385,44 Eur

Por.: č.5
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za október 2016
Súpisová hodnota majetku: 150,18 Eur

Por.: č.6
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za november 2016
Súpisová hodnota majetku: 150,18 Eur
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K000130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Cmarko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 197/80, 972 05 Sebedražie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/8/2016 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok

Mgr. Branislav Zemanovič, správca úpadcu Peter Cmarko, Lúčna 197/80, 972 05 Sebedražie, Slovenská republika,
dátum narodenia: 26.09.1981, sp. zn.: 40K/8/2016, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR
boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, a to:
-

pohľadávka č. 5/P-1 prihlásená suma: 11212,04 EUR;

-

pohľadávka č. 5/P-2 prihlásená suma: 115,24EUR;

v Trenčíne, dňa 13.12.2016

Mgr. Branislav Zemanovič, správca

K000131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Štefáni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1109/27, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Šoltésovej 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31 K /53/2016 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31 K /53/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné zverejnenie:
Do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky veriteľa WOODCOTE Slovakia, s. r. o., Stará Vajnorská č. 37,
Bratislava, IČO: 31 404 367, ktorého prihláška (na celkovú sumu 39.760,70 EUR) bola doručená správcovi po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 29.12.2016. Deň zápisu 29.12.2016.
Košice, 29.12.2016
JUDr. Miroslav Vereb, správca
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K000132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T&N group - Business company s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie svätej Anny 20B/7269, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 137 645
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/3/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/3/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca dňa 27.12.2016 vyhotovil súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trečín:

Súpisová položka majetku por. č. 1:
Nehnuteľná vec: Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 3260 o výmere: 7881 m2, druh pozemku: orná pôda, zápis
na LV č. 5057, katastrálne územie: Tvrdošovce, obec: Tvrdošovce, okres: Nové Zámky, štát: SR; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 2/6; Súpisová hodnota (aj mena): 5.254,- EUR;
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo prvé v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č.
9300502/5/359447/2014/JanI zo dňa 29.01.2014 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, vykonateľné dňa
03.02.2014, zápis do KN dňa 14.02.2014 o 14:36 hod., Z 927/2014;
Opis, výška zabezpečenej pohľadávky a odkaz na zápis v zozname pohľadávok:
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 41.708,21 EUR, ktorá predstavuje
nezaplatený zostatok dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2010, čo vyplýva z riadneho daňového
priznania č. 631/2010/551868 zo dňa 20.08.2010. Daň bola splatná dňa 25.08.2010; Zabezpečená pohľadávka je
zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č.
13/1;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 4.615,44 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie máj 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/12521039/2013 zo dňa 25.06.2013. Daň bola splatná dňa 25.06.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/11;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 956,24 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie jún 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/14732535/2013 zo dňa 25.07.2013. Daň bola splatná dňa 25.07.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/12;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 101,59 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/16359810/2013 zo dňa 26.08.2013. Daň bola splatná dňa 26.08.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/13;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 3.236,20 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie august 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/18064425/2013 zo dňa 25.09.2013. Daň bola splatná dňa 25.09.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/14;
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-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 3.588,08 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie september 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/20402545/2013 zo dňa 25.10.2013. Daň bola splatná dňa 25.09.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/15;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 7.796,03 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
2/04398943/2013 zo dňa 25.11.2013. Daň bola splatná dňa 25.11.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/16;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 3.416,67 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie november 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/24277240/2013 zo dňa 25.12.2013. Daň bola splatná dňa 27.12.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/17;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 8.707,89 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/04725512/2014 zo dňa 27.01.2014. Daň bola splatná dňa 27.01.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/18;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 264,90 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/4699732/2013/Ksi zo dňa
17.10.2013 za nezaplatenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby na zdaňovacie obdobie 2010
v ustanovenej lehote (preddavok za III. štvrťrok 2010 splatný 30.09.2010). Úrok z omeškania bol splatný dňa
20.01.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/44;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 175,60 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/4699965/2013/Ksi zo dňa
17.10.2013 za nezaplatenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby na zdaňovacie obdobie 2010
v ustanovenej lehote (preddavok za IV. štvrťrok 2010 splatný 31.12.2010). Úrok z omeškania bol splatný dňa
20.01.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/45;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 445,- EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/4700008/2013/Ksi zo dňa
17.10.2013 za nezaplatenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby na zdaňovacie obdobie 2011
v ustanovenej lehote (preddavok za I. štvrťrok 2011 splatný 31.03.2011). Úrok z omeškania bol splatný dňa
20.01.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/46;

Súpisová položka majetku por. č. 2:
Nehnuteľná vec: Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 3263 o výmere: 15671 m2, druh pozemku: orná pôda,
zápis na LV č. 3444, katastrálne územie: Tvrdošovce, obec: Tvrdošovce, okres: Nové Zámky, štát: SR; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/2; Súpisová hodnota (aj mena): 15.671,- EUR;
1.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo prvé v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č. 645/340/24892/11/Dkt zo
dňa 05.04.2011 o zriadení záložného práva, vykonateľné dňa 14.05.2011, zápis do KN dňa 23.05.2011 o 12:25
hod., Z 3061/11;
Opis, výška zabezpečenej pohľadávky a odkaz na zápis v zozname pohľadávok:
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 32.625,30 EUR, ktorá predstavuje
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-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 32.625,30 EUR, ktorá predstavuje
nezaplatený rozdiel dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie august 2017 vyrubený Dodatočným platobným
výmerom na daň z pridanej hodnoty Daňového úradu Nové Zámky č. 631/203/33927/10/Mt zo dňa 19.05.2010
v spojení s Rozhodnutím Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky č. I/224/12429-115328/2010/992128-r zo dňa
25.11.2010. Rozdiel dane bol splatný dňa 21.12.2010; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu
pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/2;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 7.079,08 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
zostatok z dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2010. Vyplýva z riadneho daňového priznania
č. 1196564/2011 zo dňa 25.01.2011. Daň bola splatná dňa 25.01.2011; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/3;
2.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo druhé v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č.
9300502/5/359447/2014/JanI zo dňa 29.01.2014 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, vykonateľné dňa
03.02.2014, zápis do KN dňa 14.02.2014 o 14:36 hod., Z 927/2014;
Opis, výška zabezpečenej pohľadávky a odkaz na zápis v zozname pohľadávok:
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 41.708,21 EUR, ktorá predstavuje
nezaplatený zostatok z dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2010, čo vyplýva z riadneho daňového
priznania č. 631/2010/551868 zo dňa 20.08.2010. Daň bola splatná dňa 25.08.2010; Zabezpečená pohľadávka je
zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č.
13/1;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 4.615,44 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie máj 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/12521039/2013 zo dňa 25.06.2013. Daň bola splatná dňa 25.06.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/11;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 956,24 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie jún 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/14732535/2013 zo dňa 25.07.2013. Daň bola splatná dňa 25.07.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/12;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 101,59 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/116359810/2013 zo dňa 26.08.2013. Daň bola splatná dňa 26.08.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/13;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 3.236,20 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie august 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/18064425/2013 zo dňa 25.09.2013. Daň bola splatná dňa 25.09.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/14;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 3.588,08 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie september 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/20402545/2013 zo dňa 25.10.2013. Daň bola splatná dňa 25.10.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/15;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 7.796,03 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
2/04398943/2013 zo dňa 25.11.2013. Daň bola splatná dňa 25.11.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/16;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 3.416,67 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie november 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/24277240/2013 zo dňa 23.12.2013. Daň bola splatná dňa 27.12.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
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6/24277240/2013 zo dňa 23.12.2013. Daň bola splatná dňa 27.12.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/17;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 8.707,89 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/04725512/2014 zo dňa 27.01.2014. Daň bola splatná dňa 27.01.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/18;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 264,90 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/4699732/2013/Ksi zo dňa
17.10.2013 za nezaplatenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby na zdaňovacie obdobie 2010
v ustanovenej lehote (preddavok za III. štvrťrok 2010 splatný 30.09.2010). Úrok z omeškania bol splatný dňa
20.01.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/44;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 175,60 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/4699965/2013/Ksi zo dňa
17.10.2013 za nezaplatenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby na zdaňovacie obdobie 2010
v ustanovenej lehote (preddavok za IV. štvrťrok 2010 splatný 31.12.2010). Úrok z omeškania bol splatný dňa
20.01.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/45;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 445,- EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/4700008/2013/Ksi zo dňa
17.10.2013 za nezaplatenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby na zdaňovacie obdobie 2011
v ustanovenej lehote (preddavok za I. štvrťrok 2011 splatný 31.03.2011). Úrok z omeškania bol splatný dňa
20.01.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/46;

Súpisová položka majetku por. č. 3:
Nehnuteľná vec: Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 3264 o výmere: 22585 m2, druh pozemku: orná pôda,
zápis na LV č. 4989, katastrálne územie: Tvrdošovce, obec: Tvrdošovce, okres: Nové Zámky, štát: SR; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 8/16; Súpisová hodnota (aj mena): 22.585,- EUR;
1.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo prvé v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č. 645/340/24892/11/Dkt zo
dňa 05.04.2011 o zriadení záložného práva, vykonateľné dňa 14.05.2011, zápis do KN dňa 23.05.2011 o 12:25
hod., Z 3061/11;
Opis, výška zabezpečenej pohľadávky a odkaz na zápis v zozname pohľadávok:
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 32.625,30 EUR, ktorá predstavuje
nezaplatený rozdiel dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie august 2017 vyrubený Dodatočným platobným
výmerom na daň z pridanej hodnoty Daňového úradu Nové Zámky č. 631/203/33927/10/Mt zo dňa 19.05.2010
v spojení s Rozhodnutím Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky č. I/224/12429-115328/2010/992128-r zo dňa
25.11.2010. Rozdiel dane bol splatný dňa 21.12.2010; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu
pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/2;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 7.079,08 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty (resp. jej nezaplatený zostatok z priznanej sumy 161.460,95 EUR) za zdaňovacie obdobie
december 2010. Vyplýva z riadneho daňového priznania č. 1196564/2011 zo dňa 25.01.2011. Daň bola splatná dňa
25.01.2011; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/3;
2.
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Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo druhé v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č.
9300502/5/359447/2014/JanI zo dňa 29.01.2014 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, vykonateľné dňa
03.02.2014, zápis do KN dňa 14.02.2014 o 14:36 hod., Z 927/2014;
Opis, výška zabezpečenej pohľadávky a odkaz na zápis v zozname pohľadávok:
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 41.708,21 EUR, ktorá predstavuje
nezaplatenú daň z pridanej hodnoty, (resp. jej nezaplatený zostatok z priznanej sumy 83.958,92 EUR) za
zdaňovacie obdobie júl 2010, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č. 631/2010/551868 zo dňa 20.08.2010.
Daň bola splatná dňa 25.08.2010; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu
prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/1;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 4.615,44 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie máj 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/12521039/2013 zo dňa 25.06.2013. Daň bola splatná dňa 25.06.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/11;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 956,24 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie jún 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/14732535/2013 zo dňa 25.07.2013. Daň bola splatná dňa 25.07.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/12;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 101,59 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/116359810/2013 zo dňa 26.08.2013. Daň bola splatná dňa 26.08.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/13;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 3.236,20 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie august 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/18064425/2013 zo dňa 25.09.2013. Daň bola splatná dňa 25.09.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/14;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 3.588,08 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie september 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/20402545/2013 zo dňa 25.10.2013. Daň bola splatná dňa 25.10.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/15;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 7.796,03 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
2/04398943/2013 zo dňa 25.11.2013. Daň bola splatná dňa 25.11.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/16;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 3.416,67 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie november 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/24277240/2013 zo dňa 23.12.2013. Daň bola splatná dňa 27.12.2013; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/17;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 8.707,89 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2013, čo vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/04725512/2014 zo dňa 27.01.2014. Daň bola splatná dňa 27.01.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/18;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 264,90 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/4699732/2013/Ksi zo dňa
17.10.2013 za nezaplatenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby na zdaňovacie obdobie 2010
v ustanovenej lehote (preddavok za III. štvrťrok 2010 splatný 30.09.2010). Úrok z omeškania bol splatný dňa
20.01.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/44;
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-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 175,60 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/4699965/2013/Ksi zo dňa
17.10.2013 za nezaplatenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby na zdaňovacie obdobie 2010
v ustanovenej lehote (preddavok za IV. štvrťrok 2010 splatný 31.12.2010). Úrok z omeškania bol splatný dňa
20.01.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/45;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 445,- EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/4700008/2013/Ksi zo dňa
17.10.2013 za nezaplatenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby na zdaňovacie obdobie 2011
v ustanovenej lehote (preddavok za I. štvrťrok 2011 splatný 31.03.2011). Úrok z omeškania bol splatný dňa
20.01.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/46;

Súpisová položka majetku por. č. 4:
Nehnuteľná vec: Stavba – Prístrešok so súpisným číslom 2197, nachádzajúci sa na pozemku parcely registra „C“,
parc. č. 3287/80, zápis na LV č. 4781, katastrálne územie: Tvrdošovce, obec: Tvrdošovce, okres: Nové Zámky, štát:
SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 104.325,49 EUR;
1.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo prvé v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č.
9300502/5/1986061/2013/BocE zo dňa 17.05.2013 o zriadení záložného práva v spojení s rozhodnutím Finančného
riaditeľstva SR a rozhodnutím DÚ Trenčín o čiastočnom zrušení záložného práva; zápis do KN dňa 17.06.2013
o 07:19 hod., Z 3732/2013, v.z. 326/2013;
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 630,86 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty (resp. jej nezaplatený zostatok z priznanej sumy 2.430,87 EUR) za zdaňovacie obdobie
február 2012. Vyplýva z riadneho daňového priznania č. 3480459/2011 zo dňa 26.03.2012. Daň bola splatná dňa
26.03.2012; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/4;
- Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 2.287,52 EUR, ktorá predstavuje
nezaplatenú daň z pridanej hodnoty (resp. jej nezaplatený zostatok z priznanej sumy 5.287,52 EUR) za zdaňovacie
obdobie máj 2012. Vyplýva z riadneho daňového priznania č. 287160/2012 zo dňa 25.06.2012. Daň bola splatná
dňa 25.06.2012; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/5;
- Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 3.260,05 EUR, ktorá predstavuje
nezaplatenú daň z pridanej hodnoty (resp. jej nezaplatený zostatok z priznanej sumy 6.260,05 EUR) za zdaňovacie
obdobie jún 2012. Vyplýva z riadneho daňového priznania č. 543577/2012 zo dňa 25.07.2012. Daň bola splatná dňa
25.07.2012; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/6;
- Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 4.401,92 EUR, ktorá predstavuje
nezaplatenú daň z pridanej hodnoty (resp. jej nezaplatený zostatok z priznanej sumy 6.260,05 EUR) za zdaňovacie
obdobie júl 2012. Vyplýva z riadneho daňového priznania č. 716238/2012 zo dňa 27.08.2012. Daň bola splatná dňa
27.08.2012; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/7;
- Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 5.590,87 EUR, ktorá predstavuje
nezaplatenú daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2012. Vyplýva z riadneho daňového priznania
č. 1298654/2012 zo dňa 26.11.2012. Daň bola splatná dňa 26.11.2012; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/8;
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- Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 1.403,54 EUR, ktorá predstavuje
nezaplatenú daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie november 2012. Vyplýva z riadneho daňového
priznania č. 1504198/2012 zo dňa 21.12.2012. Daň bola splatná dňa 27.12.2012; Zabezpečená pohľadávka je
zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č.
13/9;
- Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 2.797,45 EUR, ktorá predstavuje
nezaplatenú daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2012. Vyplýva z riadneho daňového
priznania č. 6/01496998/2013 zo dňa 25.01.2013. Daň bola splatná dňa 25.01.2013; Zabezpečená pohľadávka je
zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č.
13/10;
- Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 51,20 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
sankčný úrok vyrúbený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 645/230/96583/11/Bar zo dňa 09.11.2011 za
neodvedenie preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení
neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie 2010 v lehote splatnosti (preddavok splatný 30.09.2010). Sankčný
úrok bol splatný dňa 03.02.2012; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu
prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/56;
- Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 48,40 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
sankčný úrok vyrúbený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 645/230/96566/11/Bar zo dňa 09.11.2011 za
neodvedenie preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení
neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie 2010 v lehote splatnosti (preddavok splatný 02.11.2010). Sankčný
úrok bol splatný dňa 03.02.2012; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu
prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/57;
- Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 34,40 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
sankčný úrok vyrúbený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 645/230/96471/11/Bar zo dňa 09.11.2011 za
neodvedenie preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení
neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie 2010 v lehote splatnosti (preddavok splatný 30.11.2010). Sankčný
úrok bol splatný dňa 03.02.2012; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu
prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/58;
- Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 34,70 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
sankčný úrok vyrúbený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 645/230/96391/11/Bar zo dňa 09.11.2011 za
neodvedenie preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení
neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie 2010 v lehote splatnosti (preddavok splatný 30.08.2010). Sankčný
úrok bol splatný dňa 03.02.2012; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu
prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/59;
- Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 25,90 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
sankčný úrok vyrúbený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 645/230/101376/11/Bar zo dňa 15.11.2011 za
neodvedenie preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení
neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie 2011 v lehote splatnosti (preddavok splatný 01.08.2011). Sankčný
úrok bol splatný dňa 03.02.2012; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu
prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/60;
- Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 17,70 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
sankčný úrok vyrúbený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 645/230/96440/11/Bar zo dňa 09.11.2011 za
neodvedenie preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení
neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie 2011 v lehote splatnosti (preddavok splatný 30.06.2011). Sankčný
úrok bol splatný dňa 03.02.2012; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu
prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/61;
- Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 5,13 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
zostatok daňového nedoplatku vyplývajúci z vyúčtovania zrazených a odvedených preddavkov na daň z príjmov zo
závislej činnosti v Hlásení o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na
daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za rok 2011 č. 3534817/2011 zo dňa 21.03.2012, podaného
elektronicky dňa 30.03.2012. Nezaplateným zostatkom daňového nedoplatku je odvedený zostatok preddavku
(pôvodne vo výške 156,93 EUR) za mesiac november 2011 splatného 30.12.2011, vyplýva z Prehľadu č.
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

63

Obchodný vestník 2/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2017

(pôvodne vo výške 156,93 EUR) za mesiac november 2011 splatného 30.12.2011, vyplýva z Prehľadu č.
901310/2012 za 4. štvrťrok 2011 podaného dňa 31.01.2012. Daň za rok 2011 bola splatná 02.04.2012;
Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na
prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/62;
2.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo druhé v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č.
9300502/5/4234479/2014/JanI zo dňa 16.09.2014 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, vykonateľné dňa
19.09.2014 a právoplatné dňa 06.10.2014; zápis do KN dňa 30.09.2014 o 10:58 hod., Z 6073/14, č. zmeny 755/14;
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 7.312,47 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty (resp. jej nezaplatený zostatok z priznanej sumy 2.430,87 EUR) za zdaňovacie obdobie
január 2014. Vyplýva z riadneho daňového priznania č. 6/10680160/2014 zo dňa 25.02.2014. Daň bola splatná dňa
25.02.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/19;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 3.663,17 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty (resp. jej nezaplatený zostatok z priznanej sumy 4.164,77 EUR) za zdaňovacie obdobie
marec 2014. Vyplýva z riadneho daňového priznania č. 6/14747073/2014 zo dňa 25.04.2014. Daň bola splatná dňa
25.04.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/20;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 9.719,76 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie apríl 2014. Vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/15809478/2014 zo dňa 26.05.2014. Daň bola splatná dňa 26.05.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/21;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 2.845,49 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie máj 2014. Vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/16717310/2014 zo dňa 25.06.2014. Daň bola splatná dňa 26.05.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/22;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 5.168,57 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie jún 2014. Vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/18207180/2014 zo dňa 25.07.2014. Daň bola splatná dňa 26.07.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/23;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 442,50 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/4699678/2013/Ksi zo dňa
17.10.2013 za nezaplatenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby na zdaňovacie obdobie 2010 v
ustanovenej lehote (preddavok za I. štvrťrok 2010 splatný 31.03.2010. Úrok z omeškania bol splatný dňa
11.03.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/47;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 354,20 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/4699705/2013/Ksi zo dňa
17.10.2013 za nezaplatenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby na zdaňovacie obdobie 2010 v
ustanovenej lehote (preddavok za II. štvrťrok 2010 splatný 30.06.2010). Úrok z omeškania bol splatný dňa
11.03.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/48;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 561,40 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/4702246/2013/Ksi zo dňa
17.10.2013 za nezaplatenie dane z príjmov právnickej osoby vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie
obdobie 2010 v ustanovenej lehote. Úrok z omeškania bol splatný dňa 11.03.2014; Zabezpečená pohľadávka je
zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č.
13/49;
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-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 156,90 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/4700048/2013/Ksi zo dňa
17.10.2013 za nezaplatenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby na zdaňovacie obdobie 2011 v
ustanovenej lehote (preddavok za II. štvrťrok 2011 splatný 30.06.2011). Úrok z omeškania bol splatný dňa
11.03.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/50;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 192,50 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/4702117/2013/Ksi zo dňa
17.10.2013 za nezaplatenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby na zdaňovacie obdobie 2011 v
ustanovenej lehote (preddavok za III. štvrťrok 2011 splatný 30.06.2011). Úrok z omeškania bol splatný dňa
11.03.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/51;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 126,80 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/4702143/2013/Ksi zo dňa
17.10.2013 za nezaplatenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby na zdaňovacie obdobie 2011 v
ustanovenej lehote (preddavok za IV. štvrťrok 2011 splatný 02.01.2012). Úrok z omeškania bol splatný dňa
11.03.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/52;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 274,10 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/4702283/2013/Ksi zo dňa
17.10.2013 za nezaplatenie dane z príjmov právnickej osoby vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie
obdobie 2011 v ustanovenej lehote. Úrok z omeškania bol splatný dňa 11.03.2014; Zabezpečená pohľadávka je
zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č.
13/53;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 63,40 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/4702189/2013/Ksi zo dňa
17.10.2013 za nezaplatenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby na zdaňovacie obdobie 2012 v
ustanovenej lehote (preddavok za I. štvrťrok 2012 splatný 02.04.2012. Úrok z omeškania bol splatný dňa
11.03.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/54;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 2.417,48 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
zostatok daňového nedoplatku vyplývajúceho z vyúčtovania zrazených a odvedených preddavkov na daň z príjmov
zo závislej činnosti v Hlásení o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na
daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za rok 2013 č. 6/15100141/2014 zo dňa 30.04.2014;
Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na
prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/63;
3.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo tretie v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č.
9300502/5/4999636/2014/JanI zo dňa 11.11.2014 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, vykonateľné dňa
14.11.2014 a právoplatné dňa 01.12.2014; zápis do KN dňa 28.11.2014 o 11:26 hod., Z 7614/2014, č. zmeny
1240/2014, č. zmeny 1448/2014;
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 758,50 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie august 2014. Vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/19917267/2014 zo dňa 25.09.2014. Daň bola splatná dňa 25.09.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/24;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 7.900,98 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie september 2014. Vyplýva z riadneho daňového priznania č.
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daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie september 2014. Vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/21117091/2014 zo dňa 27.10.2014. Daň bola splatná dňa 27.10.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/25;
4.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo štvrté v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č.
9300502/5/5432054/2014/JanI zo dňa 16.12.2014 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam na zabezpečenie
daňového nedoplatku, vykonateľné dňa 18.12.2014; zápis do KN dňa 12.01.2015 o 09:35 hod., Z 94/15;
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 22.767,31 EUR, ktorá predstavuje
nezaplatenú daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2014 (nesprávne označené ako 09/2014).
Vyplýva z riadneho daňového priznania č. 6/22057497/2014 zo dňa 25.11.2014. Daň bola splatná dňa 25.11.2014;
Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na
prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/26;
5.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo piate v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č. 20355470/2015 zo dňa
10.06.2015 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam na zabezpečenie daňového nedoplatku, vykonateľné
dňa 18.06.2015; zápis do KN dňa 25.06.2015 o 14:59 hod., Z 3983/15, č. zmeny 735/15 – Z 4484/15, č. zmeny
785/15;
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 2.149,98 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie november 2014. Vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/22715859/2014 zo dňa 19.12.2014. Daň bola splatná dňa 19.12.2014; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/27;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 7.628,55 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2014 (nesprávne označené ako 12/2015). Vyplýva z
riadneho daňového priznania č. 6/02412594/2014 zo dňa 26.01.2015. Daň bola splatná dňa 26.01.2015;
Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na
prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/28;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 2.483,80 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie január 2015. Vyplýva z dodatočného daňového priznania č.
6/08972258/2015 zo dňa 22.06.2015 v spojení s riadnym daňovým priznaním č. 6/04167890/2015 zo dňa
25.02.2015. Daň bola splatná dňa 25.02.2015; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok
Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/29;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 5.644,07 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie február 2015. Vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/05527335/2015 zo dňa 25.03.2015. Daň bola splatná dňa 25.03.2015; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/30;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 9.497,72 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie marec 2015. Vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/07288377/2015 zo dňa 27.04.2015. Daň bola splatná dňa 27.04.2015; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/31;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 4.454,69 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie apríl 2015. Vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/08309753/2015 zo dňa 25.05.2015. Daň bola splatná dňa 25.05.2015; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
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6/08309753/2015 zo dňa 25.05.2015. Daň bola splatná dňa 25.05.2015; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/32;

Súpisová položka majetku por. č. 5:
Nehnuteľná vec: Stavba: admin. – prevádzková budova a garáž so súpisným číslom 2198 (v čase zriadenia
záložného práva stavba označená ako garáž so súp. č. 2198), nachádzajúce sa na pozemku parcely registra „C“,
parc. č. 3287/37 o výmere 360 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zápis na LV č. 4781), katastrálne
územie: Tvrdošovce, obec: Tvrdošovce, okres: Nové Zámky, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 118.433,52 EUR;
2.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo druhé v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č. 20706657/2015 zo dňa
26.08.2015 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, právoplatné dňa 10.09.2015, vykonateľné dňa
12.08.2015; zápis do KN dňa 02.09.2015 o 12:40 hod., Z 5632/15;
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 7.501,95 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie jún 2015. Vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/10714858/2015 zo dňa 27.07.2015. Daň bola splatná dňa 27.07.2015; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/34;
3.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo tretie v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č. 20603352/2015 zo dňa
03.08.2015 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, právoplatné dňa 27.08.2015, vykonateľné dňa
12.08.2015; zápis do KN dňa 10.09.2015 o 09:38 hod., Z 5632/15;
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 6.165,56 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty (resp. jej nezaplatený zostatok z priznanej sumy 7.197,85 EUR) za zdaňovacie obdobie máj
2012. Vyplýva z riadneho daňového priznania č. 6/09367324/2015 zo dňa 25.06.2015. Daň bola splatná dňa
25.06.2015; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/33;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 2.880,- EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014). Vyplýva z riadneho
daňového priznania č. 6/09687271/2015 zo dňa 30.06.2015 v spojení s dodatočným daňovým priznaním č.
6/09748649/2015 zo dňa 30.06.2015, podaným dňa 03.07.2015. Daň bola splatná dňa 30.06.2015; Zabezpečená
pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie
pohľadávok pod por. č. 13/55;
4.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo štvrté v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č. 20830971/2015 zo dňa
16.09.2015 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, právoplatné dňa 09.10.2015, vykonateľné dňa
24.09.2015; zápis do KN dňa 01.10.2015 o 11:33 hod., Z 6051/2015, č. zmeny 1128/2015, č. zmeny 1200/2015;
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
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-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 10.658,12 EUR, ktorá predstavuje
nezaplatenú daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2015. Vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/11635080/2015 zo dňa 25.08.2015. Daň bola splatná dňa 25.08.2015; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/35;
5.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo piate v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č. 20923041/2015 zo dňa
02.10.2015 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, vykonateľné dňa 20.10.2015; zápis do KN dňa
27.10.2015 o 10:38 hod., Z 6676/15;
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 5.156,09 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie august 2015. Vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/12539613/2015 zo dňa 25.09.2015. Daň bola splatná dňa 25.09.2015; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/36;
6.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo šieste v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č. 20863657/2015 zo dňa
22.09.2015 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, vykonateľné dňa 25.09.2015, zápis do KN dňa
27.10.2015 o 11:19 hod., Z 6101/15
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 3.750,88 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
daňový nedoplatok vyplývajúci z vyúčtovania zrazených a odvedených preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti v Hlásení o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň,
o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za rok 2014 č. 6/07528972/2015 zo dňa 29.04.2015; Zabezpečená
pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie
pohľadávok pod por. č. 13/72;
7.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo siedme v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č. 21219670/2015 zo
dňa 11.11.2015 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, vykonateľné dňa 20.11.2015; zápis do KN dňa
01.12.2015 o 09:55 hod., Z 7468/15;
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 10.086,71 EUR, ktorá predstavuje
nezaplatenú daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie september 2015. Vyplýva z riadneho daňového
priznania č. 6/13737329/2015 zo dňa 26.10.2015. Daň bola splatná dňa 26.10.2015; Zabezpečená pohľadávka je
zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č.
13/37;
8.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo ôsme v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č. 21412869/2015 zo dňa
08.12.2015 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, vykonateľné dňa 05.01.2016; zápis do KN dňa
15.01.2016 o 12:16 hod., Z 190/16;
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Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 12.161,66 EUR, ktorá predstavuje
nezaplatenú daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2015. Vyplýva z riadneho daňového priznania
č. 6/14596616/2015 zo dňa 25.11.2015. Daň bola splatná dňa 25.11.2015; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná
do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/38;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 6,10 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrúbený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/5245014/2014/Bar zo dňa
01.12.2014 za neodvedenie preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35 ods. 6 zákona č. 595/2003
Z.z. v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie rok 2013 v ustanovenej lehote (preddavok splatný
03.02.2014). Úrok z omeškania bol splatný dňa 13.01.2015; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu
pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/64;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 32,10 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrúbený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/5244425/2014/Bar zo dňa
01.12.2014 za neodvedenie preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35 ods. 6 zákona č. 595/2003
Z.z. v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie rok 2013 v ustanovenej lehote (preddavok splatný
04.06.2013). Úrok z omeškania bol splatný dňa 13.01.2015; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu
pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/65;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 32,30 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrúbený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/5244061/2014/Bar zo dňa
01.12.2014 za neodvedenie preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35 ods. 6 zákona č. 595/2003
Z.z. v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie rok 2013 v ustanovenej lehote (preddavok splatný
01.07.2013). Úrok z omeškania bol splatný dňa 13.01.2015; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu
pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/66;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 21,60 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrúbený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/5237836/2014/Bar zo dňa
28.11.2014 za neodvedenie preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35 ods. 6 zákona č. 595/2003
Z.z. v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie rok 2013 v ustanovenej lehote (preddavok splatný
30.07.2013). Úrok z omeškania bol splatný dňa 15.01.2015; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu
pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/67;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 25,90 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrúbený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/5237727/2014/Bar zo dňa
28.11.2014 za neodvedenie preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35 ods. 6 zákona č. 595/2003
Z.z. v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie rok 2013 v ustanovenej lehote (preddavok splatný
28.08.2013). Úrok z omeškania bol splatný dňa 15.01.2015; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu
pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/68;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 19,70 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrúbený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/5237611/2014/Bar zo dňa
28.11.2014 za neodvedenie preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35 ods. 6 zákona č. 595/2003
Z.z. v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie rok 2013 v ustanovenej lehote (preddavok splatný
30.09.2013). Úrok z omeškania bol splatný dňa 15.01.2015; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu
pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/69;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 18,60 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrúbený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/5237451/2014/Bar zo dňa
28.11.2014 za neodvedenie preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35 ods. 6 zákona č. 595/2003
Z.z. v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie rok 2013 v ustanovenej lehote (preddavok splatný
30.10.2013). Úrok z omeškania bol splatný dňa 13.01.2015; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu
pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/70;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 11,30 EUR, ktorá predstavuje nezaplatený
úrok z omeškania vyrúbený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 9300302/5/5237268/2014/Bar zo dňa
28.11.2014 za neodvedenie preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35 ods. 6 zákona č. 595/2003
Z.z. v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie rok 2013 v ustanovenej lehote (preddavok splatný
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Z.z. v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie rok 2013 v ustanovenej lehote (preddavok splatný
02.12.2013). Úrok z omeškania bol splatný dňa 13.01.2015; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu
pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/71;
9.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo deviate v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č. 102594729/2016 zo
dňa 22.02.2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, vykonateľné dňa 29.02.2016; právoplatné dňa
15.03.2016, zápis do KN dňa 08.03.2016, Z 1374/16, č. zmeny 154/16 (Z 1968/16, č. zmeny 220/16);
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 1.045,08 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie november 2015. Vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/15598382/2015 zo dňa 28.12.2015. Daň bola splatná dňa 28.12.2015; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/39;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 2.247,55 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2015. Vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/01048682/2016 zo dňa 25.01.2016. Daň bola splatná dňa 25.01.2016; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/40;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 19.575,10 EUR, ktorá predstavuje
nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 21207243/2015 zo dňa
10.11.2015 za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty vyrubenej rozhodnutím správcu dane Daňového úradu Trenčín
č. 631/230/33927/10/Mt zo dňa 19.05.2010 v ustanovenej lehote a ustanovenej výške. Úrok z omeškania bol
splatný dňa 15.12.2015; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených
v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/42;
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 45.556,40 EUR, ktorá predstavuje
nezaplatený úrok z omeškania vyrubený Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 21208665/2015 zo dňa
10.11.2015 za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie
obdobie júl 2010 v ustanovenej lehote a ustanovenej výške. Úrok z omeškania bol splatný dňa 15.12.2015;
Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na
prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/43;
10.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo v desiatom poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č. 10270015/2016 zo
dňa 10.03.2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, vykonateľné dňa 17.03.2016; právoplatné dňa
01.04.2016, zápis do KN dňa 30.03.2016, Z 1969/16, č. zmeny 221/16 (č. zmeny 283/16);
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
-Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 320,85 EUR, ktorá predstavuje nezaplatenú
daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie január 2016. Vyplýva z riadneho daňového priznania č.
6/02452272/2015 zo dňa 25.02.2016. Daň bola splatná dňa 25.02.2016; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 13/41;
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K000133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: S.E. INVESTMENT s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šancová 48, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 743 564
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/48/2014 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/48/2014
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s článkom 40 nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, správca úpadcu oznamuje, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.: 8K/48/2014-545, zo dňa 6.12.2016 bol zverejnením v obchodnom
vestníku OV 241/2016 zo dňa 16.12.2016 vyhlásený konkurz na majetok dlžníka S.E. INVESTMENT s. r.o.,
Šancová 48, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO 44 743 564.
According to the Article 40, Direction of the European Council N. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor S.E. INVESTMENT s. r.o., Šancová 48, 811 05 Bratislava, Slovenská republika,
IČO 44 743 564. I am obligated to inform you that with the resolution of the District court Bratislava 1, No.
8K/48/2014-545 from the 6th of December 2016 published in the Business Journal OV 241/2016 from the 16th of
December 2016 a bankruptcy procedure was declared on the debtor.
Článok 40
Povinnosť informovať veriteľov
1. Hneď po začatí konkurzného konania v členskom štáte súd tohto štátu s príslušnou právomocou alebo správca
ním vymenovaný bude okamžite informovať známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch.
Article 40
Duty to inform creditors
1. As soon as insolvency proceedings have started in a Member State, the court of that State having jurisdiction or
the liquidator appointed by it shall immediately inform known creditors who have their habitual residences, domiciles
or registered offices in the other Member States.
Článok 41
Obsah prihlášky pohľadávky
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako aj
to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Article 41.
Content of the lodgement of a claim
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.
Článok 42
Jazyky
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1. Informácie uvedené v článku 40 sa poskytujú v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v
ktorom sa konanie začne. Na tento účel sa používa formulár s hlavičkou „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je
potrebné dodržať stanovené termíny“ vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Európskej únie.
2. Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Article 42.
Languages
1. The information published in Article 40 shall be provided in the official language or one of the official languages of
the State in which the proceedings have started in. For that purpose a form shall be used bearing the heading
,,Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“ in all the official languages of the institutions of the
European Union.
2. Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the in
which the proceedings have started in may lodge his claim in the official language or one of the official languages of
that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading ,,Lodgement of claim“ in
the official language or of the official languages of the State in which the proceedings have started in. In addition, he
may be required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the State in
which the proceedings have started in.
According to the Article 40 :
1, Orgány s právomocou prijímať prihlášky pohľadávok :
Je potrebné zaslať jeden originál na súd na adresu:
Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44, Slovenská republika
k číslu konania : 8K/48/2014
A jeden originál správcovi konkurznej podstaty:
JUDr. Bohumír Bláha, správca / trustee /. Hurbanovo námestie č. 5, 811 03 Bratislava 1, Slovenská republika
k číslu konania: 8K/48/2014S105
kontakt : tel : –421254131997, e mail : akblaha@gmail.com
1, The body with the authority to accept the lodgements of claim and other measures laid down :
one original needs to be sent to the court at the following address:
Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44, Slovenská republika
with the number of the proceeding : 8K/48/2014
and another original needs to be sent to the bankruptcy trustee at :
JUDr. Bohumír Bláha, správca / trustee /. Hurbanovo námestie č. 5, 811 03 Bratislava 1, Slovak republic
with the number of the proceeding : 8K/48/2014S105
contact : tel : –421254131997, e mail : akblaha@gmail.com
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2, Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
2, The claim, which is not the claim against the property shall be claimed by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
claim has to be delivered to the debtor in the basic registration period within 45 days from the date of the declaration
of bankruptcy. One copy of the claim has to be delivered to the Court as well.
3, 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).
3, If the creditor delivers the application to the trustee later, 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 Business Journal after the delivery of the
application to the trustee. The trustee publishes the registration of such a claim into the list of claims in the Business
Journal, stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
4, Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
4, If it comes to an assured claim, the security right must be also on time and duly claimed 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).
5, 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).
5, Also a future claim or a claim whose formation is bound to the fulfilment of a condition (hereinafter only as
“conditional claim”); the conditional claimant is entitled to the rights connected to the conditional claim only if and
when the conditional claimant proves the existence of the conditional claim to the trustee (§ 28 sec. 5 BRA).
6, Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
6, The delivery of the application to the trustee has the same legal effects in respect to the passing of the limitation
period and in respect to the the termination of rights, as does the enforcing of law in court (§ 28 sec. 6 BRA).
7, 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).
7, 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. However he has a right agains the affected property to be handed over
the thing that the affected property was enritched by, this beeing in consequence of such, 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).
8, Náležitosti prihlášky :
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
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a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
S.E. INVESTMENT s. r.o., Šancová 48, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO 44 743 564.
c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis.(§ 29 ods. 1 ZKR)
8, The application requirements:
The aplication must be submitted on a prescribed 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 deptor,
S.E. INVESTMENT s. r.o., Šancová 48, 811 05 Bratislava, Slovak republic, IČO IČO 44 743 564
c) legal grounds for the establishment of the claim,
d) succession of satisfying of the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
9, Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
9, For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal grounds for the establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional claim
there must be clearly stated grounds on the basis of which the claim should arise or the condition, on which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
10, 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).
10, 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 grounds for their establishment (§ 29sec. 4 BRA).
11, Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11, The claim shall be implemented in Euros. If the claim is not implemented in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee using the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
the declaration of bankruptcy by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
implemented in a 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care
(§ 29 sec. 5 BRA).
12, 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).
12, Documents shall be attached to the claim that prove the stated facts. The creditor who is an accounting unit
declares a statement in the application, wheather he accounts the claim in the accounts, in what extent, or possible
reasons why he does not account the claim in the accounts (§ 29 sec. 6 BRA).
13, K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
13, An expert report determining the sum of the non-monetary claim must be attached to the application of
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
14, 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).
14, 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 a residence or a seat in the Slovak republic for delivering purposes and
to announce the assignment to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by way of publishing in
the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
The required forms can be found on the following links / potrebné formuláre sa nachádzajú na nasledujúcich
odkazoch /:
https://portal.justice.sk/PortalApp/Page/SuborStiahnut.aspx?FileName=https://portal.justice.sk/Formulare/Document
s/formulare_konkurz a restrukturalizacia/prihlaska_pohladavky.rtf
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 another EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Bohumír Bláha, správca

K000134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: S.E. INVESTMENT s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šancová 48, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 743 564
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/48/2014 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/48/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu S.E. INVESTMENT s. r.o., Šancová 48, 811 05 Bratislava, Slovenská
republika, IČO 44 743 564 oznamuje veriteľom, že môžu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na
adrese : Hurbanovo nám. č. 5, 811 03 Bratislava, 5. posch., v pracovných dňoch v pondelok až piatok od 09.00 hod.
do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod. Žiadosť o nahliadnutie môžu zo správcom dohodnúť e mailom na
adrese akblaha@gmail.com alebo telefonicky 02/54131997.
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JUDr. Bohumír Bláha, správca

K000135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Pinkavová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Gorazda 3002/1, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1982
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/39/2015 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/39/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
vypracovaný v zmysle ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“).
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Katarína Pinkavová, nar. 15.01.1982, bytom Sv. Gorazda 3002/1, 905 01
Senica, Slovenská republika (ďalej len "úpadca") ustanovený uznesením Okresného súdu Trnava,
36K/39/2015–47 zo dňa 18.03.2016, po speňažení majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu predkladá
zástupcovi veriteľov na schválenie rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

I.

VŠEOBECNÁ ČASŤ:

OPIS DOTERAJŠIEHO PRIEBEHU KONKURZU
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 18.03.2016 sme boli ustanovení do funkcie správcu úpadcu. Uvedené
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 59/2016 vydanom dňa 29.03.2016.
Bezodkladne po ustanovení do funkcie správcu úpadcu začal správca v súlade s príslušnými právnymi predpismi
a nariadeniami realizovať úkony potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu insolvenčného konania, najmä úkony
smerujúce k zisteniu majetnosti, resp. nemajetnosti úpadcu.
Na tento účel správca odovzdal na poštovú prepravu písomné žiadosti, ktorých adresátom boli Úrad geodézie
kartografie a katastra SR, príslušné oddelenie Policajného zboru, príslušný Mestský úrad, príslušný Daňový úrad,
Sociálna poisťovňa, všetky banky a pobočky zahraničných bánk a poisťovne, Centrálny depozitár cenných papierov,
odbor správy registrov sekcie verejnej správy MV SR a priamo úpadca, aby zistil údaje v rozsahu potrebnom na
zistenie majetnosti, resp. nemajetnosti úpadcu, najmä záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku úpadcu.
Správca v zákonnej lehote dňa 05.04.2016 uverejnil v OV č. 64/2016 číslo účtu, na ktorý veritelia môžu zložiť
kauciu v prípade popierania iných veriteľov, a zároveň dňa 05.04.2016 taktiež v OV č. 64/2016 správca uverejnil
oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do správcovského spisu.
Dňa 11.04.2016 úpadca upovedomil správcu o skutočnosti, že voči jeho osobe sú aj naďalej vedené exekučné
konania napriek skutočnosti, že dňa 30.03.2016 bol na majetok úpadcu vyhlásený konkurz. Na základe
poskytnutých informácií od úpadcu a po overení skutkového stavu správca dňa 03.05.2016 odoslal všetkým
konajúcim exekútorom oznámenie o zastavení exekúcií voči úpadcovi a zároveň exekútorov požiadal o bezodkladné
vydanie výťažkov z exekučných konaní.
Okrem ďalších úkonov súvisiacich s vedením konkurzného konania správca v zmysle ust. § 34 ods. 1 ZKR v
Obchodnom vestníku č. 98/2016 vydanom dňa 23.05.2016 zverejnil oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov, ktorá
sa konala dňa 01.07.2016 o 10:30 hod. v sídle správcu na adrese Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava. Na prvej
schôdzi veriteľov sa z dôvodu neúčasti veriteľov nepodarilo zvoliť zástupcu veriteľov. Správca následne
v Obchodnom vestníku č. 134/2016 vydanom dňa 13.07.2016 zverejnil oznam o zvolaní druhej schôdze veriteľov,
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

76

Obchodný vestník 2/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2017

v Obchodnom vestníku č. 134/2016 vydanom dňa 13.07.2016 zverejnil oznam o zvolaní druhej schôdze veriteľov,
ktorá sa konala dňa 03.08.2016 o 10:30 hod. v sídle správcu na adrese Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava. Na druhej
schôdzi veriteľov opätovne nebol zvolený zástupca veriteľov, z dôvodu neprítomnosti žiadneho z veriteľov. Správca
v Obchodnom vestníku č. 167/2016 vydanom dňa 30.08.2016 zverejnil oznam o zvolaní tretej schôdze veriteľov,
ktorá sa konala dňa 14.09.2016 o 10:00 hod. na adrese Hlavná 3, 917 01 Trnava. Na tretej schôdzi veriteľov
bol za zástupcu veriteľov zvolený veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s..
Počas výkonu svojej funkcie správca, na základe vlastných šetrení a zistení z odpovedí orgánov a inštitúcií
poskytujúcich správcovi súčinnosť zistil majetok úpadcu podliehajúci konkurzu, ktorý zapísal do súpisu
majetku všeobecnej podstaty v celkovej výške 3 047,27 EUR. Opis jednotlivých súpisových zložiek majetku
zaradených do všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 103/2016 vydanom dňa
30.05.2016. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku bolo postupne publikované
v Obchodnom vestníku č. OV 110/2016, č. OV 130/2016, č. OV 157/2016, č. OV 179/2016, č. OV 192/2016, č. OV
225/2016 a č. OV 235/2016.
V zmysle ustanovenia § 31 ZKR prihlásené pohľadávky správca priebežne zapisoval do zoznamu
pohľadávok. V rámci základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli doručené do kancelárie správcu
prihlášky pohľadávok nasledovných veriteľov:
Veriteľ

Prihlásená suma
(v EUR)

Zistená suma

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

26 952,80

26 952,80

Slovenská kancelária poisťovateľov

1 774,21

1 774,21

Sociálna poisťovňa

2 272,65

2 272,65

Všeobecný zdravotná poisťovňa, a. s.

770,00

770,00

Spolu

31 769,66

31 769,66

(v EUR)

Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok uplynula dňa 16.05.2016. Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
boli do kancelárie správcu doručené prihlášky pohľadávok nasledovných veriteľov:
Veriteľ

Prihlásená suma
(v EUR)

Intrum Justitia Slovakia s.r.o.

511,83

Mesto Senica

193,48

Spolu

705,31

Oznámenia o zapísaní pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote boli publikované v Obchodnom vestníku č.
128/2016 vydanom dňa 04.07.2016 a v Obchodnom vestníku č. 163/2016 vydanom dňa 23.08.2016.
V zmysle ustanovenia § 31 ods. 3 ZKR správca dňa 21.06.2016 odovzdal na poštovú prepravu jeden rovnopis
zoznamu pohľadávok na elektronickom nosiči do súdneho spisu. Vzhľadom na skutočnosť, že do kancelárie
správcu boli po základnej prihlasovacej lehote doručené dve prihlášky pohľadávok, správca dňa 27.09.2016
odovzdal na poštovú prepravu jeden rovnopis aktuálneho zoznamu pohľadávok na elektronickom nosiči do súdneho
spisu.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 8 ZKR bol zoznam pohľadávok doručený úpadcovi na vyjadrenie, príp. podanie
námietok voči prihláseným pohľadávkam. Úpadca na výzvu správcu v zákonnej lehote žiadnym spôsobom
nereagoval.
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“)“.

I.

ROZVRHOVÁ ČASŤ:
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A/ Speňažovanie majetku všeobecnej podstaty a iné príjmy zo zabezpečenia majetku
Do rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov boli zaradené jednotlivé výťažky zo
speňaženia a zabezpečenia majetku úpadcu celkovo vo výške 3 047,27 EUR.

Súpisová zložka č. Opis súpisovej zložky majetku

Súpisová hodnota Výťažok zo speňaženia

1.

Finančné prostriedky úpadcu

1 800,00 EUR

1 800,00 EUR

2.

Výťažok z exekučných konaní

221,61 EUR

221,61 EUR

3.

Výťažok z exekučných konaní

14,49 EUR

14,49 EUR

4.

Zrážka zo mzdy za obdobie 05/2016

140,21 EUR

140,21 EUR

5.

Zrážka zo mzdy za obdobie 06/2016

190,87 EUR

190,87 EUR

6.

Zrážka zo mzdy za obdobie 07/2016

184,23 EUR

184,23 EUR

7.

Zrážka zo mzdy za obdobie 08/2016

158,28 EUR

158,28 EUR

8.

Zrážka zo mzdy za obdobie 09/2016

89,91 EUR

89,91 EUR

9.

Zrážka zo mzdy za obdobie 10/2016

123,09 EUR

123,09 EUR

10.

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny predbežného správcu

124,58 EUR

124,58 EUR

SPOLU

3 047,27 EUR

3 047,27 EUR

B/ Pohľadávky proti všeobecnej podstate
V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate v celkovej výške 899,81 EUR.
V zmysle ust. § 87 ods. 10 ZKR, správca viedol o pohľadávkach proti podstate prehľadnú evidenciu. Jedná sa o
nasledovné položky:

Veriteľ pohľadávky

Právny dôvod vzniku pohľadávky proti podstate

Suma pohľadávky
v€

Československá obchodná banka,
faktúra za poskytnutie súčinnosti
a.s.

30,00 €

UniCredit Bank Czech Republic and
faktúra za poskytnutie súčinnosti
Slovakia, a.s

9,96 €

LexCreditor k.s.

poštovné - OS TT, vyčíslenie odmeny predbežného správcu

1,60 €

LexCreditor k.s.

poštovné - OS TT, prvá správa o stave zisťovania majetku

1,15 €

LexCreditor k.s.

poštovné - Exekútorský úrad JUDr. Rudolf Krutý

1,15 €

LexCreditor k.s.

poštovné - Exekútorský úrad JUDr. Jozef Kadúch

1,15 €

LexCreditor k.s.

poštovné - Exekútorský úrad JUDr. Peter Staňo

1,15 €

LexCreditor k.s.

poštovné - Exekútorský úrad JUDr. Rudolf Varga

1,15 €
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LexCreditor k.s.

poštovné - Exekútorský úrad Mgr. Dušan Čerešňa

1,15 €

LexCreditor k.s.

poštovné - Exekútorský úrad JUDr. Pavel Halás

1,15 €

LexCreditor k.s.

poštovné - OTP Banka Slovensko a.s., výzva na zaslanie zrazených finančných
1,15 €
prostriedkov

LexCreditor k.s.

poštovné - OS TT, druhá správa o stave zisťovania majetku

1,35 €

LexCreditor k.s.

poštovné - Socialna poisťovňa, potvrdenie o zápise do zoznamu pohľadávok

1,15 €

LexCreditor k.s.

poštovné - VSZP, potvrdenie o zápise do zoznamu pohľadávok

1,15 €

LexCreditor k.s.

poštovné - výzva K. Pinkavová, na vyjadrenie ku konečnému zoznamu pohľadávok

1,60 €

LexCreditor k.s.

poštovné - OS TT, tretia správa o stave zisťovania majetku

1,35 €

LexCreditor k.s.

poštovné - OTP Banka Slovensko a.s., výzva na poskytnutie súčinnosti

1,15 €

LexCreditor k.s.

poštovné - OS TT, doručenie zoznamu pohľadávok

1,15 €

LexCreditor k.s.

poštovné - OS TT, štvrtá správa o stave zisťovania majetku

1,15 €

LexCreditor k.s.

poštovné - OS TT, doručenie zápisnice z I. schôdze veriteľov

1,15 €

LexCreditor k.s.

poštovné - OS TT, výpis z evidenie PPP

1,35 €

LexCreditor k.s.

poštovné - OS TT, doručenie zápisnice z II: schôdze veriteľov

1,35 €

LexCreditor k.s.

poštovné - OS TT, doručenie aktuálneho zoznamu pohľadávok

1,15 €

LexCreditor k.s.

poštovné - OS TT, doručenie aktuálneho zoznamu pohľadávok

1,15 €

LexCreditor k.s.

poštovné - OS TT, žiadosť o vyjadrenie

1,25 €

LexCreditor k.s.

poštovné - VSZP, žiadosť o odporučenie

1,25 €

LexCreditor k.s.

poštovné - OS TT, žiadosť o poukázanie nespotrebovanej časti preddavku

1,25 €

LexCreditor k.s.

poštovné - OS TT, návrh na priznanie paušálnej odmeny správcu za výkon funkcie
1,25 €
do I. schôdze veriteľov

LexCreditor k.s.

Odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov

663,88 €

LexCreditor k.s.

Sociálna poisťovňa - oznámenie

1,25 €

LexCreditor k.s.

Slovenská konsolidačná - oznámenie

1,25 €

LexCreditor k.s.

odmena správcu zo speňaženia majetku zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty
30,47 €
podľa § 20 ods. (2) vyhl. 665/2005 Z. z.

LexCreditor k.s.

režijné náklady (telekomunikačné náklady, kancelárske potreby, ostatné režijné
125,00 €
náklady)

Okresný súd Trnava

súdny poplatok (0,2 %) podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch

6,00 €

Pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu:

899,81 €

C/ Výťažok na uspokojenie veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov po odpočítaní pohľadávok proti
všeobecnej podstate predstavuje čiastku 2 147,46 EUR. Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení celkovo 6
veritelia v pomere zistených súm prihlásených pohľadávok.
Uspokojenie veriteľov z výslednej sumy výťažku je na úrovni 6,61 % zo zistenej sumy prihlásených pohľadávok.
Veriteľ

Zistená suma v EUR

Uspokojenie pre veriteľov v EUR

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

26 952,80

1 782,30

Slovenská kancelária poisťovateľov

1 774,21

117,32

Sociálna poisťovňa

2 272,65

150,28

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

770,00

50,92

Intrum Justitia Slovakia, s.r.o.

511,83

33,85

Mesto Senica

193,48

12,79

Spolu

32 474,97

2 147,46

D/ Rekapitulácia
Celková suma výťažku:

3 047,27 €

Celková suma pohľadávok proti podstate vrátane predpokladaných pohľadávok proti podstate:

899,81 €

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

2 147,46 €

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

K000136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T&N group - Business company s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie svätej Anny 20B/7269, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 137 645
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/3/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/3/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca dňa 27.12.2016 vyhotovil súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Ing. Jozefa
Vilkovského, nar.: 17.03.1966, Mojzesovo 412, 941 04 Mojzesovo:
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 2/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2017

Súpisová položka majetku por. č. 1:
Nehnuteľná vec: Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3287/81 o výmere: 231 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, zápis na LV č. 4781, katastrálne územie: Tvrdošovce, obec: Tvrdošovce, okres: Nové Zámky,
štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 462,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 2:
Nehnuteľná vec: Stavba – Hala 24 so súpisným číslom 2196, nachádzajúci sa na pozemku parcely registra „C“,
parc. č. 3287/81 a 3287/82, zápis na LV č. 4781, katastrálne územie: Tvrdošovce, obec: Tvrdošovce, okres: Nové
Zámky, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 318.892,39 EUR;
Poznámka:
Na súpisovú položku majetku por. č. 1 a por. č. 2 sa vzťahuje nasledovné zabezpečovacie právo:
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo prvé v poradí zriadené na základe Záložnej zmluvy zo dňa 10.02.2012 uzavretej medzi záložným
veriteľom: Ing. Jozef Vilkovský, rod. Vilkovský, nar. 17.03.1966, Hornádska 505/15, 053 21 Markušovce a záložcom:
MONTY s.r.o., so sídlom Nám. sv. Anny 7269/20B, 911 01 Trenčín, IČO: 34 137 645, vklad záložného práva
povolený Správou katastra Nové Zámky, pod č. V 746/12 dňa 12.04.2012;
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky: Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky, ktorá vznikla
z titulu uhradenia časti úveru poskytnutého spoločnosťou VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155 na
základe úverovej zmluvy č. 697/2009/UZ zo dňa 20.04.2011 uzatvorenej s Úpadcom MONTY s.r.o., IČO: 34 137
645, s jeho súhlasom. Výška zabezpečenej pohľadávky je 35.000,- EUR;
Odkaz na zápis v zozname pohľadávok: Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu
prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 18.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K000137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T&N group - Business company s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie svätej Anny 20B/7269, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 137 645
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/3/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/3/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca dňa 27.12.2016 vyhotovil súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Všeobecná úverová
banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, IČO: 31 320 155:

Súpisová položka majetku por. č. 1:
Nehnuteľná vec: Stavba: admin. – prevádzková budova a garáž so súpisným číslom 2198 (v čase zriadenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nehnuteľná vec: Stavba: admin. – prevádzková budova a garáž so súpisným číslom 2198 (v čase zriadenia
záložného práva stavba označená ako sociálna budova so súpisným číslom 2120), nachádzajúca sa na pozemku
parcely registra „C“, parc. č. 3287/37, zápis na LV č. 4781, katastrálne územie: Tvrdošovce, obec: Tvrdošovce,
okres: Nové Zámky, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 118.433,52
EUR;
1.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo prvé v poradí zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.
145/2009/ZZ zo dňa 18.02.2009; vklad záložné práva povolený dňa 24.03.2009 pod č. vkladu V 848/09;
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky aj s príslušenstvom vyplývajúcej zo Zmluvy o
kontokorentnom úvere č. 73/2009/UZ zo dňa 18.02.2009 v znení Dodatku č. 1 až č. 5 (ďalej len „Zmluva”) vo výške
397.072,80 EUR; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 21/2.

Súpisová položka majetku por. č. 2:
Hnuteľná vec: Lamely PVC – číra, č. 401000001.2, merná jednotka: bm, množstvo: 3 520 ks; jednotková cena:
0,3651 EUR/ kus; súpisová hodnota (aj mena): 1.285,27 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 3:
Hnuteľná vec: Lamely PVC – biela, č. 401000001.3, merná jednotka: bm, množstvo: 1 540 ks; jednotková cena:
0,1826 EUR/ kus; súpisová hodnota (aj mena): 281,15 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 4:
Hnuteľná vec: Vod. kolajnica PVC 4.4 s dráž. biela, č. 401000003.2, merná jednotka: bm, množstvo: 220 ks;
jednotková cena: 0,6639 EUR/ kus; súpisová hodnota (aj mena): 146,10 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 5:
Hnuteľná vec: čelo bočné 18 biele, č. 401200045.1, merná jednotka: ks, množstvo: 25 ks; jednotková cena: 1,6597
EUR/ kus; súpisová hodnota (aj mena): 41,49 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 6:
Hnuteľná vec: čelo bočné 18 kongo, č. 401200045.2, merná jednotka: ks, množstvo: 148 ks; jednotková cena:
1,6597 EUR/ kus; súpisová hodnota (aj mena): 245,64 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 7:
Hnuteľná vec: rúra osemhranná PVC, č. 401000009, merná jednotka: bm, množstvo: 110 ks; jednotková cena:
0,2987 EUR/ kus; súpisová hodnota (aj mena): 32,86 EUR;

Poznámka:
Na súpisovú položku majetku por. č. 2 až por. č. 7 sa vzťahuje nasledovné zabezpečovacie právo:
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo prvé v poradí zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záložné právo prvé v poradí zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.
69/7703/ZZ zo dňa 29.04.2010, registrácia NCRzp 9020/2010, dátum a čas vykonania zápisu 03.05.2010
o 12:41:30;
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky aj s príslušenstvom vyplývajúcej zo Zmluvy o
kontokorentnom úvere č. 73/2009/UZ zo dňa 18.02.2009 v znení Dodatku č. 1 až č. 5 (ďalej len „Zmluva”) vo výške
397.072,80 EUR; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 21/2.

Súpisová položka majetku por. č. 8:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: CONSTRUIRE s.r.o., Hlavná 1325, 925 22 Veľké Uľany, IČO: 36 654 701;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 1.496,83 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 1.496,83 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 9:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: DDA group s.r.o., Mliekarenská 15, Bratislava 821 09, IČO: 35 694 904;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 193,85 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 193,85 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 10:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: Ing. Zoltán Farkaš, Agátová 9, 900 45 Malinovo, IČO: 34 781 706;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 1.700,77 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 1.700,77 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 11:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: EMINENT – S spol. s r.o., Levická 12, 949 01 Nitra, IČO: 34 119 566;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 5.751,64 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 5.751,64 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 12:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: HANT BA a.s., Hliny 1412 , 017 04 Považská Bystrica, IČO: 36 328 375;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 4.912,09 EUR;

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota (aj mena): 4.912,09 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 13 :
Peňažná pohľadávka: Dlžník: MAX Servis, s.r.o., Paulínska 24, 917 01 Trnava, IČO: 36 549 746;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 370,93 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 370,93 EUR;
Súpisová zložka majetku por. č. 14:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: REBEL JEANS, s.r.o., Ličartovce 94, 082 03 Ličartovce; IČO: 35 858 435;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 253,60 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 253,60 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 15:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: Váhostav – SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 315,76 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 315,76 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 16:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: stemprOK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 36 748 421;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 8.360,64 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 8.360,64 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 17:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: KERAMING a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín, IČO: 31 431 968;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 13.118,55 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 13.118,55 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 18:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: LR CONSULTING, s.r.o., Konventná 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 822 086;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 6.182,63 EUR;
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Súpisová hodnota (aj mena): 6.182,63 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 19:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: SCHARG s.r.o., Slovenského národného povstania 7/13, Nová Dubnica, 018 51,
IČO: 36 745 154;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 26.613,97 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 26.613,97 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 20:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: Raster Plus s.r.o., Neresnícka 8940/3A, 960 01 Zvolen, IČO: 31 618 910;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 37.004,14 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 37.004,14 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 21:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: SPN plus s.r.o., M. R. Štefánika 49, 022 01 Čadca, IČO: 36 397 318;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 1.395,57 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 1.395,57 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 22:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: MLYNY, a.s., Koceľova 8, 949 01 Nitra, IČO: 36 287 351;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 220,30 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 220,30 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 23:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: IN VEST s.r.o., Areál Duslo, Objekt 21-07, 927 03 Šaľa, IČO: 36 553 671;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 120,10 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 120,10 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 24:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: ULYSSES a.s., Tupého 19, 831 01 Bratislava, IČO: 00 686 441;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 13.277,56 EUR;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota (aj mena): 13.277,56 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 25:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: A.A.Group Slovak Republic, Moldavská 32, 040 11 Košice, IČO: 44 921 543;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 2.280,42 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 2.280,42 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 26:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: Hueck System s.r.o., v likvidácii, Černyševského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31 318
479;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 2.840,34 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 2.840,34 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 27:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: C.Motors Racing, s.r.o., Komárňanská cesta 104, 940 64 Nové Zámky, IČO: 44 136
927;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 30,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 30,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 28:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: Naval spol. s r.o., Čermeľská 1, 040 01 Košice, IČO: 36 778 214;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 3.355,01 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 3.355,01 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 29:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: MS Services s.r.o., Nové záhrady V7, 821 05 Bratislava, IČO: 36 283 398;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 1.000,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 1.000,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 30:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: VTR s.r.o., Bratislavská 2, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34 146 296;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
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Celková suma (aj mena): 29.885,54 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 29.885,54 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 31:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: Agro predaj Galanta s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava, IČO: 44 998 830;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 3.351,74 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 3.351,74 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 32:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: ARENA ŠPORT s.r.o., Nová 4403/7A, 945 01 Komárno, IČO: 36 530 565;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 2.483,52 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 2.483,52 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 33:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: NOVOSEDLÍK SLOVAKIA s.r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra, IČO: 36 537 098;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 207,89 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 207,89 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 34:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: Ing. Arch. Gabriel Koczkáš, Prokopova 24, 581 01 Bratislava;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 725,09 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 725,09 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 35:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: Ing. Pavol Dudás POINFO, Nám hrdinov 8, 940 01 Nové Zámky, IČO: 32 802 838;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 5.821,20 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 5.821,20 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 36:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: S.O.F.I., spol. s r.o., Koceľova 17, 821 08 Bratislava, IČO: 35 746 581;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
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Celková suma (aj mena): 184,82 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 184,82 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 37:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: Deluxe flowers s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 46 459 421;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 270,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 270,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 38:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: Izolater, s.r.o., Odborárska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 45 379 599;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 3.869,53 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 3.869,53 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 39:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: CHILLI BB s.r.o., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 263 086;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 75,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 75,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 40:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: NOVONAFT s.r.o., Bešeňov 357 , 914 41 Bešeňov, IČO: 34 096 345;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 5.937,87 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 5.937,87 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 41:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: SPINNER SK s.r.o., Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava, IČO: 45 592 632;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 379,06 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 379,06 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 42:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: INSTAL 2 s.r.o., Sad SNP 8, Žilina 010 01, IČO: 35 919 906;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
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Celková suma (aj mena): 413,75 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 413,75 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 43:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: A.A. Group Czech Republic s.r.o., Lidická 510, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 28 357
906;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 8.438,08 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 8.438,08 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 44:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: bentglass a.s., Srbská 2741/53, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 65 277 058;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 58.843,10 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 58.843,10 EUR;

Poznámka:
Na súpisovú položku majetku por. č. 8 až por. č. 44 sa vzťahuje nasledovné zabezpečovacie právo:
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo prvé v poradí zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č.
148/2009/ZZ zo dňa 18.02.2009, registrácia záložného práva v NCRzp 3675/2009, dátum a čas vykonania zápisu
25.02.2009 o 15:33:56.
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Záložný veriteľ zabezpečuje uspokojenie svojej pohľadávky aj s príslušenstvom vyplývajúcej zo Zmluvy o
kontokorentnom úvere č. 73/2009/UZ zo dňa 18.02.2009 v znení Dodatku č. 1 až č. 5 (ďalej len „Zmluva”) vo výške
397.072,80 EUR; Zabezpečená pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej
lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č. 21/2.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K000138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016/S1719
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Okresný súd Nitra
32K/9/2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: RUŽA NR, s.r.o. „ v konkurze „ so sídlom
Bratislavská /Zelokvet/, 949 01 Nitra, IČO: 44 365 934 (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm.
b) ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR,
že kauciu vo výške 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, sú
povinní zložiť na číslo účtu v tvare IBAN: SK74 1100 0000 0029 4802 8410, vedený v Tatra banka, a.s., a to
najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.

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

K000139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIMONT Slovakia, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 429 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/12/2015/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/12/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
Navrhovateľ: JUDr. Lenka Maďarová, správca konkurznej podstaty, IČO: 42 068 452, sídlo: Sládkovičova 6, 010
01 Žilina, Zapísaný: v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1448 ako
správca úpadcu: UNIMONT Slovakia, s.r.o., IČO: 36 429 325, sídlo: Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dražobník: JUDr. Lenka Maďarová, správca konkurznej podstaty, IČO: 42 068 452, sídlo: Sládkovičova 6, 010 01
Žilina, Zapísaný: v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1448
Miesto konania dražby: v priestoroch Notárskeho úradu JUDr. Ľudmila Chodelková, so sídlom 1. Mája 1031/5,
010 01 Žilina
Dátum konania dražby: 28.12.2016
Čas otvorenia dražby: 10:00 hod.
Dražba: 2. kolo dražby
Predmet dražby: Predmetom dražby je nasledujúca nehnuteľnosť so všetkými jej súčasťami a
príslušenstvom:
Číslo
Katastrálne územie
LV
6903
Liptovský Mikuláš
Pozemky parcely registra „C“:
Parc. č.
Druh pozemku
5378/173
Zastavané plochy a nádvoria
Výška spoluvlastníckeho podielu:

Katastrálny odbor okresného úradu
Liptovský Mikuláš
Výmera
13 m2

Spôsob využitia pozemku
22
1/1

poznámka
Vonkajšie parkovacie státie

vo vlastníctve úpadcu: UNIMONT Slovakia, s.r.o., IČO: 36 429 325, so sídlom: Palúčanská 54/371, 031 01
Liptovský Mikuláš, v spoluvlastníckom podiele 1/1.
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Označenie predmetu dražby: pozemok parc. č. 5378/173 - parkovacie státie - C KN, zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 13 m2, kat. územie Lipt. Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, zapísaný na
LV č. 6903.
Opis predmetu dražby: Parkovacie státie pozemok parc. č. 5378/173 C KN – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 13 m2 kat. územie Lipt. Mikuláš, sa nachádza v intraviláne obce Lipt. Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš,
vo východnej časti , z južnej strany hlavného ťahu mestom – ul. 1. Mája, z východnej strany bytového domu
Chopok súp. č. 1207 na parc. Č. 5378/11 a zo západnej strany Základného centra Skalniak. Lipt. Mikuláš .
Pozemok je súčasťou parkovacej plochy ako siedme parkovacie státie z juhu. Parkovacia plocha ako celok slúži
pre parkovanie majiteľov a zákazníkov polyfunkčného domu Chopok. Oceňovaná parcela (parkovacie státie) sa
nachádza medzi ostatnými parkovacími parcelami z východnej strany polyfunkčného domu súp. č. 1207, v
intraviláne obce Liptovský Mikuláš, kat. územie Lipt. Mikuláš. Terén je rovinatý, pozemok zastavaný stavbou –
parkovacia plocha s prístupom z juhu, z obslužnej komunikácie. Pozemok je, rovnako ako susedné pozemky,
zastavané parkovacou plochou zo zámkovej dlažby, ktoré bolo podľa nadobúdacieho dokladu uvedeného v LV č.
6903 (Kúpna zmluva V 3842/2009) dané do užívania spolu s polyfunkčným domom Chopok v roku 2009. Je
využívaná na parkovanie. Zastávka MHD je hneď pri parkovacích miestach zo severnej strany, železničná a
autobusová stanica, stanovište taxi priamo v okresnom meste LM v dosahu do 10 min. Príslušná občianska
vybavenosť so štatútom okresného mesta - okresný úrad, okresný súd, polícia, nemocnica s poliklinikou, materské,
základné, stredné a vysoké školy, firmy, fabriky, obchodná sieť, hotely, penzióny, reštaurácie, kultúrny dom,
športové ihriská sú v intraviláne - v sídle okresného mesta priamo v meste Liptovský Mikuláš. Od centra okresného
mesta Lipt. Mikuláš je pozemok vzdialený cca 1,0 km. Dopravné spojenie je mestskou hromadnou autobusovou
dopravou , prímestskou dopravou, alebo autom veľmi dobré.
Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby sa draží v takom stave ako „stojí a leží“.
Všeobecná hodnota podľa vyhlášky 492/2004 Z. z.: 890,- € /slovom: osemstodeväťdesiat eur/ znalecký
posudok č.: 43/2016 zo dňa 01.06.2016, vypracoval: Ing. Bibiana VOZÁRIKOVÁ, znalec v odbore stavebníctvo
Výška ceny dosiahnutá vydražením: 534,- €
Najnižšie podanie: 712,- €

V Žiline dňa 29.12.2016
JUDr. Lenka Maďarová

K000140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Faltičko Igor, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3065/79, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Starinský
Sídlo správcu:
Panenská 13, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/46/2016 S1506
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/46/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. Typ súpisovej zložky majetku: PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTE
Opis: finančná hotovosť
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2000,00 EUR
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Číslo účtu (názov a forma vkladu): SK66 1111 0000 0067 0310 7004, bežný účet (stav účtu k 22.11.2016)
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

2. Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Opis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za mesiace september 2016, október 2016 a november 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.564,80 EUR
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 27.12.2016
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Mgr. Peter Starinský, správca
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