Obchodný vestník 30/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.02.2017

K003117
Spisová značka: 4K/30/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci dlžníka: Peter Egreši, nar. 16.08.1981, trvale bytom Svätoplukova 2660/16,
902 01 Pezinok, št. občan SR, o návrhu na povolenie oddlženia,
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Peter Egreši, nar. 16.08.1981, trvale bytom Svätoplukova 2660/16, 902 01
Pezinok, št. občan SR.
Súd u s t a n o v u j e správcu: JUDr. Pavol Malich, so sídlom kancelárie Dunajská 25, 811 08
Bratislava, zn. správcu S 277.
Súd u r č u j e, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia 1 rok od právoplatnosti tohto rozhodnutia
budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
odmietnutie daru alebo dedičstva,
uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru
právne úkony, ktoré smerujú k vykonaniu úhrady, prípadne vzniku záväzku Úpadcu vo výške
presahujúcej 200 €.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi na konci skúšobného roka sumu 1 200 € na uspokojenie pohľadávok
veriteľov prihlásených do konkurzného konania; ak táto suma presiahne 70 % čistého príjmu dlžníka, je dlžník
povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný
rok.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na konci
skúšobného roka, aj bez osobitnej výzvy súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom počas
tohto roka či polroka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 7.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K003118
Spisová značka: 3K/16/2016
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 Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MAKOS Trade,
s.r.o., Zámocká 10, 811 01 Bratislava, IČO: 31 699 600, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl,
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S459, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S459,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2 788,28 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 7.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K003119
Spisová značka: 3K/16/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MAKOS Trade, s.r.o., Zámocká
10, 811 01 Bratislava, IČO: 31 699 600, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, Dostojevského rad 5, 811
09 Bratislava, zn. správcu: S459, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý,
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: MAKOS Trade, s.r.o., Zámocká 10, 811 01 Bratislava, IČO: 31 699
600, uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 7.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K003120
Spisová značka: 3K/99/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Juraj Ondejka, nar. 01.12.1960, bytom
Hradská 86, 821 07 Bratislava, správcom ktorého je: Mgr. Ján Voloch, so sídlom kancelárie: Vlčkova 8/A, 811 05
Bratislava, značka správcu: S 1311, o oddlžení dlžníka,
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka: Juraj Ondejka, nar. 01.12.1960, bytom Hradská 86, 821 07 Bratislava, od pohľadávok, ktoré
vznikli do vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka dňa 02.02.2011, zostali po zrušení konkurzu neuspokojené a
neboli uspokojené ani počas trojročného skúšobného obdobia v tomto konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K003121
Spisová značka: 4K/58/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Miloš Ihnát, nar. 16.09.1956,
bytom Klenová ul. 45, 831 01 Bratislava, št. občan SR, správcom ktorého je: Mgr. Milena Nosková, so sídlom
kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu S1313, o oprave chýb v písaní a počítaní, ako aj iných
zrejmých nesprávností,,
rozhodol
Súd o p r a v u j e výrok uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.12.2016, č. k. 4K/58/2016 - 57, tak, že
tretí odsek výroku má správne znieť:
„Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Milena Nosková, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava,
značka správcu S1313“
V ostatných častiach zostáva uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.12.2016, č. k.
4K/58/2016 - 57, nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch
vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K003122
Spisová značka: 4K/58/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Miloš Ihnát, nar. 16.09.1956,
bytom Klenová ul. 45, 831 01 Bratislava, št. občan SR, správcom ktorého je: Mgr. Milena Nosková, so sídlom
kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu S1313, o vrátení nespotrebovaného preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu,
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Milena Nosková, so sídlom kancelárie Zámocká 14,
811 01 Bratislava, značka správcu S1313, preddavok vo výške 664,00 €, vedený pod položkou denníka D 19, pol.
reg. 225/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, a to po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 7.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K003123
Spisová značka: 1K/34/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Norbert Vlkolenský nar.
11.08.1976, trvale bytom Boženy Němcovej 959/59, 990 01 Veľký Krtíš, správcom ktorého je JUDr. Jaroslav
Jakubčo, PhD., so sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1680, o
návrhu správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd ukladá správcovi konkurznej podstaty záväzný pokyn na speňažovanie majetku zapísaného v súpise
všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.107/2015 zo dňa 08.06.2015 ako osobné
motorové vozidlo (MV) Nissan Terrano, VIN: VSKTVUR20U053212191, rok výroby 2002, v súpisovej hodnote 2 200
Eur formou ponukového konania organizovaného správcom tak, že správca zverejní oznámenie o začatí
ponukového konania spolu s podmienkami v Obchodnom vestníku a v regionálnej tlači. Lehota určená správcom na
predkladanie ponúk na kúpu vyššie uvedeného majetku úpadcu nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní. Správca
je oprávnený predať vyššie uvedený majetok v prvom kole ponukového konania za cenu rovnajúcu sa 100%
súpisovej hodnoty tohto majetku (2 200 Eur), v druhom kole za cenu rovnajúcu sa minimálne 70 % súpisovej hodnoty
tohto majetku (1 540 Eur) a v prípadnom treťom kole za najvyššiu ponúknutú cenu. Správca je oprávnený odmietnuť
ponuku zjavne neprimeranú. O výsledkoch jednotlivých ponukových konaní je správca povinný bezodkladne
informovať súd.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K003124
Spisová značka: 2R/3/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MEANDER PARK, s.r.o., so
sídlom Jegorovova 14072/29, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 417 351, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 17933/S, správcom ktorého je Prvá arbitrážna k. s., so sídlom
kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Prof. Sáru 5, o návrhu na vstup nového veriteľa do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - HAJICEK, s.r.o., so sídlom 170 00 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo náměstí
443/6, IČO: 38 513 789 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom
832 37 Bratislava, Tomáškova 48, IČO: 00 151 653 v rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške, zapísanej v
konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 167
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.)
uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.02.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003125
Spisová značka: 4R/9/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Vinohradnícka spoločnosť s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so
sídlom Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 393, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 29114/S, o návrhu dlžníka na potvrdenie
reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
Potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka Vinohradnícka spoločnosť s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Mestská
záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 393 v znení k 16.12.2016 prijatý schvaľovacou schôdzou dňa
20.01.2017, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.
Ukončuje reštrukturalizáciu dlžníka Vinohradnícka spoločnosť s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom
Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 393.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K003126
Spisová značka: 26K/56/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zdenko Kováč,
narodený 10.08.1961, bytom Sputniková 13, 040 11 Košice o návrhu správcu podstaty: JUDr. Daniela Tarhajová, so
sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S956 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol

P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn.
správcu: S956, paušálnu odmenu vo výške 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 7.2.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K003127
Spisová značka: 26K/56/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zdenko Kováč, narodený 10.08.1961, bytom
Sputniková 13, 040 11 Košice o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Werferova
1, 040 11 Košice, zn. správcu: S956, nespotrebovanú časť preddavku v sume 1659,70 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1.659,70 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
evidovanú v zázname ao ozložení
dňa 19.09.2016
položka
denníka
D19 - sídle:
216/2016
správcovi podstaty, JUDr.
zmene azo
doplnení
niektorých zákonov
na svojom
webovom
www.justice.gov.sk
Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S956 na účet IBAN: SK61 0200
5
0000 0037 5456 7955, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného
uznesenia.

Obchodný vestník 30/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 13.02.2017
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Werferova
1, 040 11 Košice, zn. správcu: S956, nespotrebovanú časť preddavku v sume 1659,70 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1.659,70 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 19.09.2016 položka denníka D19 - 216/2016 správcovi podstaty, JUDr.
Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S956 na účet IBAN: SK61 0200
0000 0037 5456 7955, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 7.2.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K003128
Spisová značka: 31K/50/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Ľubomír Mesaroš, narodený: 28.06.1970, trvale bytom:
Lekárovce 292, 072 54 Lekárovce uznesením č.k. 31K/50/2015-210 zo dňa 28.11.2016 zrušil konkurz na majetok
dlžníka po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2016.

Okresný súd Košice I dňa 7.2.2017
JUDr. Roman Maščák,
K003129
Spisová značka: 26K/60/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: ROYAL TOKAJ SK s.r.o., so sídlom 181, 076 82 Malá Tŕňa, IČO: 36 603 112 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: ROYAL TOKAJ SK s.r.o., so sídlom 181, 076 82 Malá Tŕňa, IČO:
36 603 112.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: JUDr. Michael Medviď, so sídlom kancelárie Štúrova 27 , 040 01 Košice,
značka správcu: S1566 za s p r á v c u
p o d s t a t y.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.

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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s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia
byť prihlášky
konkurzu.
Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený
v
Obchodný
vestník doručené
30/2017 do 45 dní od vyhlásenia
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
13.02.2017
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie oprávnený podať iba dlžník ( § 19 ods. 2 a § 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,
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
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa
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200/2011
z. o Obchodnom
bankou aleboVydáva
Národnou
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uplatnená
mene, Z.
ktorej
referenčnývestníku
výmenný kurz
a o zmene
a doplneníbanka
niektorých
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svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
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ani Národná
Slovenska
neurčuje
a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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suma
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Obchodný
vestník
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Konkurzy
Deňsa
vydania:
13.02.2017
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 CSP).
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 7.2.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K003130
Spisová značka: 31K/58/2014
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s.
v konkurze, so sídlom: Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 772 623 uznesením zo dňa 29.12.2016, č.k.
31K/58/2014-7236 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Chemko, a. s. Slovakia, so sídlom: Pribinova
25, Bratislava 811 09, IČO: 36 210 625 na navrhovateľa: Arca Investments, a.s., so sídlom: Plynárenská 7/A, 821 09
Bratislava, IČO: 35 975 041 vedených na tunajšom súde v zozname pohľadávok pod č. 997 až 1008.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.01.2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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v konkurze, so sídlom: Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 772 623 uznesením zo dňa 29.12.2016, č.k.
31K/58/2014-7236 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Chemko, a. s. Slovakia, so sídlom: Pribinova
25, Bratislava 811 09, IČO: 36 210 625 na navrhovateľa: Arca Investments, a.s., so sídlom: Plynárenská 7/A, 821 09
Bratislava, IČO:
35 975
041 vedených na tunajšom
súde av reštrukturalizácie
zozname pohľadávok pod č. 997Deň
až 1008.
Obchodný
vestník
30/2017
Konkurzy
vydania: 13.02.2017
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.01.2017.

Okresný súd Košice I dňa 7.2.2017
JUDr. Roman Maščák,
K003131
Spisová značka: 26K/1/2017

Okresný súd Košice I v právnej veci výkonu trestu prepadnutia majetku odsúdeného: Patrik Lizák, nar.
30.09.1974, prechodne bez prihlásenia bytom Budimír 258, Košice - okolie, takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Patrik Lizák, nar. 30.09.1974, prechodne bez prihlásenia bytom
Budimír 258, Košice - okolie.
Uznáva konkurz za m a l ý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice,
značka správcu: S762.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
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.
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.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len
ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
5. 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).
6. 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).
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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5. 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).
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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).
7. 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).
8. 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).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
19. 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).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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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správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. 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 7.2.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K003132
Spisová značka: 31R/2/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: STEEL TRANS s.r.o., so sídlom: Adlerova
1, 040 01 Košice, IČO: 31 674 160, o návrhu na potvrdenie plánu takto

rozhodol
N a h r á d z a súhlas s prijatím reštrukturalizačného plánu dlžníka, ktorý je prílohou tohto uznesenia, v skupine
veriteľov N0 - možní poskytovatelia štátnej pomoci.
N a h r á d z a súhlas s prijatím reštrukturalizačného plánu dlžníka, ktorý je prílohou tohto uznesenia, v skupine
veriteľov N1 - skupina pre nezabezpečené pohľadávky veriteľov, ktoré nie sú podriadenými ani podmienenými
pohľadávkami.
P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka: STEEL TRANS s.r.o., so sídlom: Adlerova 1, 040 01 Košice, IČO:
31 674 160, schválený na schvaľovacej schôdzi konanej dňa 12.01.2017, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.
Ukončuje
160.

reštrukturalizáciu dlžníka: STEEL TRANS s.r.o., so sídlom: Adlerova 1, 040 01 Košice, IČO: 31 674

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 7.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003133
Spisová značka: 31K/24/2014
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K/24/2014
PREDVOLANIE
V spore

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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Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K/24/2014
PREDVOLANIE
V spore
žalobcu JUDr. Ing. Petra Štofková, Podzámska 32, Nové Zámky, správca úpadcu ELMONTSTAV s.r.o.
proti
žalovanému: Jaroslav Plevza
o zaplatenie sumy 20.000,- eura s prísl.
predvolávame Vás na pojednávanie 10.04.2017 o 13.00 hod. na č.dv.17, prízemie
na Okresný súd Nitra, v miestnosti č. dv.: 17 posch.: prízemie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Nitre, dňa 26.01.2017
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová

Okresný súd Nitra dňa 7.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003134
Spisová značka: 31K/54/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : ProMaTech, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 545 961, so sídlom
Námestie sv. Imricha 19, 943 01 Štúrovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: ProMaTech, s.r.o. v likvidácii,
IČO: 36 545 961, so sídlom Námestie sv. Imricha 19, 943 01 Štúrovo, takto
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi : ProMaTech, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 545 961, so sídlom Námestie sv. Imricha 19, 943 01
Štúrovo, predbežného správcu JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra,
značka správcu S1412.
Vydáva Ministerstvo
Slovenskejpriebežne
republiky podľa
zákona č. súd
200/2011
Z. z. o
Obchodnom
vestníku
Predbežný správca
je povinný spravodlivosti
o svojich zisteniach
informovať
a podať
súdu
záverečnú
správu o
a o zmenedlžníka
a doplnení
niektorých
na svojom
webovom sídle: www.justice.gov.sk
majetnosti alebo nemajetnosti
v lehote
do zákonov
45 dní od
ustanovenia.
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Súd ustanovuje dlžníkovi : ProMaTech, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 545 961, so sídlom Námestie sv. Imricha 19, 943 01
Štúrovo, predbežného správcu JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra,
značka správcu S1412.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 6.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003135
Spisová značka: 31K/2/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Maroš Vaňovič, nar. 3.3.1979, bytom Školská 222A/694,
956 07 Veľké Ripňany, zast. JUDr. Danou Jelínkovou Dudzíkovou, advokátom so sídlom 931 01 Šamorín,
Čilistovská 12, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Maroš Vaňovič, nar. 3.3.1979, bytom Školská 222A/694,
956 07 Veľké Ripňany, takto
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Maroš Vaňovič, nar. 3.3.1979, bytom Školská 222A/694, 956 07 Veľké Ripňany,
predbežného správcu Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie Mariánska 6, P. O. BOX 47 B, 949 01 Nitra, značka
správcu S1154.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 6.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003136
Spisová značka: 31K/54/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Gal s.r.o., IČO: 31 410 014, so
sídlom Lipová 460/108, 951 93 Topoľčianky, ktorého správcom je B. F. B. správcovská, v. o. s., so sídlom kancelárie
Mostná 13, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a B. F. B. správcovská, v. o. s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.2.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K003137
Spisová značka: 31K/55/2016

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Dušan Kolík, nar. 18.5.1964, bytom Mikovíniho 408/20, 949
11 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Dušan Kolík, nar. 18.5.1964, bytom Mikovíniho 408/20, 949 11
Nitra, takto
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Dušan Kolík, nar. 18.5.1964, bytom Mikovíniho 408/20, 949 11 Nitra, predbežného správcu
Ing. JUDr. Petra Štofková, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01, značka správcu S1225.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 6.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003138
Spisová značka: 31K/49/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : MANSA s.r.o., IČO: 36 771 929, so sídlom Štúrova 57A,
949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: MANSA s.r.o., IČO: 36 771 929, so sídlom Štúrova 57A,
949 01 Nitra,, o žiadosti predbežného správcu na predlženie lehoty, takto
rozhodol
Predlžuje predbežnému správcovi SKP, k.s. , sídlo kancelárie správcu Mostná 13, 949 01 Nitra lehotu na podanie
záverečnej správy o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka o 15 dní.
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 6.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003139
Spisová značka: 31NcKR/12/2015
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31NcKR/12/2015
PREDVOLANIE
V spore
Oddlženia: Ján Poluch, nar. 21.09.1976, Kovarce 402
predvolávame Vás na pojednávanie 27.04.2017 o 09.30 hod. na č.dv. 22, prízemie
na Okresný súd Nitra, v miestnosti č. dv.: 22 posch.: prízemie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

a o zmene
niektorých
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Súd považuje za potrebné
Vás va doplnení
tomto konaní
vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
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a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
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predvolávame Vás na pojednávanie 27.04.2017 o 09.30 hod. na č.dv. 22, prízemie
na Okresný súd Nitra, v miestnosti č. dv.: 22 posch.: prízemie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Nitre, dňa 07.02.2017
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
Okresný súd Nitra dňa 7.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003140
Spisová značka: 32K/22/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Milan Lenčéš, nar. 16.9.1979,
bytom Ľ. Okánika 4, 949 01 Nitra, ktorého správcom je Ing. Jana Fülöpová, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949
01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I. P r i z n á v a správcovi Ing. Jane Fülöpovej, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, paušálnu odmenu
vo výške 165,97 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi Ing. Jane Fülöpovej, so sídlom kancelárie
Štefánikova 9, 949 01 Nitra, paušálnu odmenu vo výške 165,97 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 -47/2016, do 10 dní po právoplatnosti tohto
uznesenia.
III. U k l a d á učtárni Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi Ing. Jane Fülöpovej, so sídlom kancelárie Štefánikova
9, 949 01 Nitra nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 187,85
eura evidovanú pod položkou denníka D 19 -47/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 6.2.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra dňa 6.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003141
Spisová značka: 27K/16/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : ENTRA s.r.o., IČO: 36 789 747, so
sídlom Štúrova 41/1419, 949 01 Nitra, ktorého správcom je Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská č. 3,
949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny odvolaného správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a odvolanému správcovi ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Hollého 10, 949
01 Nitra, S1604, paušálnu odmenu v sume 7 966,54 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet odvolaného správcu ADVO
INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, S1604, časť priznanej paušálnej odmeny v sume
1 659,70 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod
položkou denníka D19 - 75/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 6.2.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K003142
Spisová značka: 1K/67/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Eva Kuciková, nar.
04.03.1980, bytom Nová 710, 094 14 Sečovská Polianka, správcom ktorého je JUDr. Tomáš Vorobeľ LL.M., so
sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Eva Kuciková, nar. 04.03.1980, bytom Nová 710, 094 14 Sečovská Polianka
po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 6.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, v z. 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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K003143
Spisová značka: 1K/39/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Ivan Cuprák, nar. 18.01.1976,
trvale bytom Tehelná 71/12, 082 71 Lipany, správcom ktorého je PERSPECTA Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184, o návrhu správcu na predĺženie lehoty na popieranie
pohľadávok, takto
rozhodol
Predlžuje správcovi lehotu na popieranie pohľadávok o 30 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 6.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, v z. sudca
K003144
Spisová značka: 4K/16/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Tibor Hajdu, nar. 23.04.1968,
bytom Prešovská 2737/33, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Stanislav Oravec., so sídlom kancelárie
Hlavná 19, 080 01 Prešov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva správcovi konkurznej podstaty JUDr. Stanislavovi Oravcovi., so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01
Prešov paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov s DPH vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 6.2.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K003145
Spisová značka: 2K/1/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Dura, nar. 27.8.1951,
bytom Duchnovičova 106/578, 068 01 Medzilaborce, správcom ktorého je JUDr. Mária Ledinská, so sídlom
kancelárie Kukorelliho 58, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Márie
Ledinskej, so sídlom kancelárie Kukorelliho 58, 066 01 Humenné, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura
zloženého dňa 4.1.2017 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 1/2017.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 6.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003146
Spisová značka: 40NcKR/16/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/16/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Alexandra Mináriková, nar. 30.10.1970, bytom Halalovka 3371/65, Trenčín
nariaďuje pojednávanie

na deň 09.03.2017 o 8:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1., na ktoré Vás predvoláva
ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Vydáva
Slovenskej
republiky
zákona č.pokutu
200/2011
Z. z. okto
Obchodnom
vestníku konania
PodľaMinisterstvo
§ 102 ods.spravodlivosti
1, 2, 3 CSP
súd môže
uložiťpodľa
poriadkovú
tomu,
sťažuje postup
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní
neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
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b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,

Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Obchodný vestník 30/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 13.02.2017
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

Okresný súd Trenčín dňa 7.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K003147
Spisová značka: 40K/61/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka OBUV Partizánske, a. s. so sídlom Nádražná 891, 958 01
Partizánske, IČO 36 320 595, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka OBUV Partizánske, a. s. so
sídlom Nádražná 891, 958 01 Partizánske, IČO 36 320 595 takto
rozhodol
I. Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca Mgr. Barbora Koncová so sídlom kancelárie Legionárska
7158/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1792.
II. Predbežnému správcovi sa ukladá zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení majetnosti je
povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty, z majetku, pri ktorom možno
dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka odporovateľným právnym úkonom, ako aj z majetku,
ktorý predstavuje nárok všeobecnej podstaty z titulu zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie
konkurzu.
III. Predbežný správca je povinný predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do
funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 7.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K003148
Spisová značka: 40K/3/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu T&N group - Business company s. r.
o. so sídlom Námestie svätej Anny 20B/7269, 911 01 Trenčín, IČO 34 137 645, zastúpený Advokátska kancelária
JUDr. Danica Birošová, s. r. o. so sídlom Piaristická 46, 911 40 Trenčín, IČO 36 837 857, ktorého správcom je I & R
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom kancelárie Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín, IČO 36 865
265, značka správcu S1436, o návrhu správcu na poukázanie preddavku takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom kancelárie Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín, IČO 36 865 265, značka
správcu S1436, nevyplatený preddavok vo výške 1 659,70 eura na účet úpadcu zriadený za účelom konkurzu, a to z
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spravodlivosti
Slovenskej
podľa zákona
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Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom kancelárie Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín, IČO 36 865 265, značka
správcu S1436, nevyplatený preddavok vo výške 1 659,70 eura na účet úpadcu zriadený za účelom konkurzu, a to z
preddavku zloženého navrhovateľom - veriteľom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19
6/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 7.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K003149
Spisová značka: 40K/3/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
T&N group - Business company s. r. o. so sídlom Námestie svätej Anny 20B/7269, 911 01 Trenčín, IČO 34 137 645
zastúpeným Advokátskou kanceláriou JUDr. Danica Birošová,
s. r. o. so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO 36 837 857, ktorého správcom je I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom kancelárie Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín, IČO 36 865 265, značka
správcu S1436, o paušálnej odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom kancelárie Bratislavská 63/21, 911 05
Trenčín, IČO 36 865 265, značka správcu S1436 sa priznáva paušálna odmena vo výške 5 974,91 eura.
II. Vo zvyšnej časti sa návrh správcu zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je
určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom
konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku
ďalej ako CSP). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 365 ods. 1
CSP).
Okresný súd Trenčín dňa 7.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K003150
Spisová značka: 6K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Zděnka Malatínová, nar. 03.11.1966,
trvale bytom: Ružová 2670/10, 038 61 Vrútky, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Zděnka Malatínová, nar. 03.11.1966, trvale bytom: Ružová
2670/10, 038 61 Vrútky.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01
Žilina.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
20 rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn. 6K/1/2017.
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
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2670/10, 038 61 Vrútky.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01
Žilina.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn. 6K/1/2017.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku
/.
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/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk.
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).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 1, 2. 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).
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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 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/. 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
Vydáva
Ministerstvo
podľa právneho
dôvodu
vznikuspravodlivosti
(§ 29 ods. Slovenskej
4 ZKR). republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zmenev akonkurze
doplnení niektorých
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
V konkurze môže svojea opráva
uplatniť zákonov
prihláškou
ten, kto
by s poukazom
na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi
prenajal
vec
za
dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s
21
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 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
Obchodný
vestník 30/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
13.02.2017
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 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).
V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa.
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 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. 7, 8 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/.
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.

Okresný súd Žilina dňa 6.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K003151
Spisová značka: 2K/9/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MODEprodukt s.r.o., so sídlom Nám.
Slobody 1476/12, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 481 478, KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010
01 Žilina, IČO: 46 404 503, takto
rozhodol
O p r a v u j e poučenie Uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 2K/9/2016-136 zo dňa 30.01.2017 tak, že tento bod
správne znie: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd v Žiline,
písomne, v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Žilina dňa 7.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.02.2017

K003152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karrer Industrie s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svetlá 7, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 818 417
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2010 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/3/2010
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku
V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Karrer Industrie s.r.o. v konkurze, Svetlá 7, 811 02
Bratislava, IČO: 35 818 417, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4R/3/2010, týmto
v zmysle ustanovenia §101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ZKR) predkladám na zverejnenie Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
K dnešnému dňu suma určená na uspokojenie veriteľov s poradím uspokojovania „A“ ako prednostných pohľadávok
z reštrukturalizačného konania predstavuje čiastku 187.076,60 EUR (suma po odpočítaní odmeny správcu
konkurznej podstaty, súdneho poplatku za ukončenie konkurzu, rezervy a predpokladaných nákladov súvisiacich
s ukončením konkurzu).
Špecifikácia uspokojovania jednotlivých veriteľov:

Por.
číslo

Veriteľ

Zistená
veriteľa

celková

36

Balajka Peter

1 726,08 €

37

Balajka Peter

216,83 €

38

Balajka Peter

1 087,40 €

61

Bielich Jaroslav

1 492,84 €

65

Blaho Milan

1 271,73 €

66

Blaho Milan

1 501,55 €

67

Blaho Milan

1 340,84 €

68

Blaho Milan

635,75 €

123

Burza Milan

341,50 €

124

Burza Milan

1 017,00 €

125

Burza Milan

1 156,00 €

126

Burza Milan

322,50 €

138

ČSOB Leasing, a.s.

1 836,79 €

141

ČSOB Leasing, a.s.

8 026,36 €

143

ČSOB Leasing, a.s.

4 563,37 €

144

ČSOB Leasing, a.s.

3 422,62 €

145

ČSOB Leasing, a.s.

844,41 €

146

ČSOB Leasing, a.s.

6 522,50 €

148

ČSOB Leasing, a.s.

2 113,87 €

149

ČSOB Leasing, a.s.

36 936,13 €

150

ČSOB Leasing, a.s.

681,40 €

176

Detko Dušan - DETEX

281,59 €

suma

pre Sumy
spolu

pohľadávok

Pomer

Uspokojenie
veriteľov

3 030,31 €

1,24

2 318,62 €

1 492,84 €

0,61

1 142,24 €

4 749,87 €

1,94

3 634,33 €

2 837,00 €

1,16

2 170,71 €

64 947,45 €

26,56 49 694,07 €
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177

Detko Dušan - DETEX

1 548,24 €

178

Detko Dušan - DETEX

1 665,08 €

179

Detko Dušan - DETEX

795,30 €

189

Dušanič Martin

193
196

Deň vydania: 13.02.2017

4 290,21 €

1,75

3 282,62 €

2 653,90 €

2 653,90 €

1,09

2 030,61 €

Dušanič Pavel

2 319,21 €

2 319,21 €

0,95

1 774,53 €

Dušanič Vladimír

1 452,93 €

197

Dušanič Vladimír

855,52 €

2 308,45 €

0,94

1 766,29 €

221

Golsky Ján

262,40 €

222

Golsky Ján

884,33 €

1 146,73 €

0,47

877,41 €

230

Hallo Dušan

1 329,15 €

231

Hallo Dušan

1 304,32 €

232

Hallo Dušan

1 240,78 €

4 275,92 €

1,75

3 271,69 €

233

Hallo Dušan

401,67 €

234

HEAVY TRANS s.r.o.

270,00 €

235

HEAVY TRANS s.r.o.

2 000,00 €

236

HEAVY TRANS s.r.o.

430,00 €

5 330,00 €

2,18

4 078,21 €

237

HEAVY TRANS s.r.o.

2 630,00 €

242

Igaz Milan

463,69 €

243

Igaz Milan

1 758,00 €

2 221,69 €

0,91

1 699,91 €

274

Jakubek Peter

1 234,21 €

275

Jakubek Peter

1 452,11 €

276

Jakubek Peter

1 209,63 €

4 353,84 €

1,78

3 331,31 €

277

Jakubek Peter

457,89 €

303

JÁNOŠTIAK JOZEF

1 260,64 €

304

JÁNOŠTIAK JOZEF

1 319,32 €

305

JÁNOŠTIAK JOZEF

1 102,07 €

3 899,84 €

1,60

2 983,93 €

306

JÁNOŠTIAK JOZEF

217,81 €

336

KORMAN JOZEF

1 352,19 €

337

KORMAN JOZEF

1 364,80 €

338

KORMAN JOZEF

911,34 €

4 038,27 €

1,65

3 089,85 €

339

KORMAN JOZEF

409,94 €

343

Kovaľ Milan

604,75 €

344

Kovaľ Milan

1 518,12 €

345

Kovaľ Milan

1 483,13 €

4 552,64 €

1,86

3 483,42 €

346

Kovaľ Milan

946,64 €

347

KOVOOBRÁBANIE - Jaroslav Slížik

1 383,74 €

348

KOVOOBRÁBANIE - Jaroslav Slížik

1 107,69 €

2 913,28 €

1,19

2 229,08 €

349

KOVOOBRÁBANIE - Jaroslav Slížik

421,85 €

355

Krajčovič Juraj

406,98 €

356

Krajčovič Juraj

1 003,82 €

1 410,80 €

0,58

1 079,46 €

357

Kúdela Miroslav

1 305,78 €

358

Kúdela Miroslav

1 383,20 €

359

Kúdela Miroslav

1 137,81 €

4 367,94 €

1,79

3 342,10 €

360

Kúdela Miroslav

541,15 €
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

25

Obchodný vestník 30/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

410

Mazánek Zdenek

1 339,90 €

411

Mazánek Zdenek

440,85 €

412

Mazánek Zdenek

296,80 €

413

Merka Jaroslav

1 343,07 €

414

Merka Jaroslav

1 188,38 €

415

Merka Jaroslav

1 258,10 €

416

Merka Jaroslav

289,46 €

426

Minárik Rudolf

1 686,04 €

453

NOSRETI SK, s.r.o.

11 424,00 €

454

NOSRETI SK, s.r.o.

5 355,00 €

455

NOSRETI SK, s.r.o.

85,50 €

534

Smatana Peter

1 214,94 €

535

Smatana Peter

555,02 €

536

Smatana Peter

747,55 €

537

Smatana Peter

312,03 €

541

Sociálna poisťovňa
Bratislave

so

sídlom

v

542

Sociálna poisťovňa
Bratislave

so

sídlom

v

543

Sociálna poisťovňa
Bratislave

so

sídlom

v

544

Sociálna poisťovňa
Bratislave

so

sídlom

v

578

Štadler Maroš - NOE

1 840,09 €

579

Štadler Maroš - NOE

156,37 €

580

Štadler Maroš - NOE

1 088,88 €

581

Štadler Maroš - NOE

788,64 €

582

Šúň Branislav Ing.

1 161,01 €

583

Šúň Branislav Ing.

23,40 €

584

Šúň Branislav Ing.

20,80 €

585

Šúň Branislav Ing.

289,08 €

587

Švaral Dušan

1 623,16 €

588

Švaral Dušan

1 329,40 €

589

Švaral Dušan

1 294,54 €

590

Švaral Dušan

632,76 €

680

Valach Juraj

1 519,29 €

681

Valach Juraj

265,84 €

682

Valach Juraj

1 160,46 €

685

Varga Jaroslav JUDr. APEX

113,05 €

686

Varga Jaroslav JUDr. APEX

304,62 €

687

Varga Jaroslav JUDr. APEX

181,83 €

688

Varga Jaroslav JUDr. APEX

639,53 €

689

Varga Jaroslav JUDr. APEX

287,16 €

690

Varga Jaroslav JUDr. APEX

402,96 €

691

Varga Jaroslav JUDr. APEX

287,16 €

692

Varga Jaroslav JUDr. APEX

146,87 €

698

VHC
Vermietungs
Handelsges.m.b.H.

und

Deň vydania: 13.02.2017

2 077,55 €

0,85

1 589,62 €

4 079,01 €

1,67

3 121,02 €

1 686,04 €

0,69

1 290,06 €

16 864,50 €

6,90

12 903,75 €

2 829,54 €

1,16

2 165,00 €

57 694,60 €

23,60 44 144,61 €

3 873,98 €

1,58

2 964,15 €

1 494,29 €

0,61

1 143,35 €

4 879,86 €

2,00

3 733,79 €

2 945,59 €

1,20

2 253,80 €

2 363,18 €

0,97

1 808,17 €

14 472,80 €
16 014,20 €
14 151,00 €

13 056,60 €

1 525,00 €

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

26

Obchodný vestník 30/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

699

VHC
Vermietungs
Handelsges.m.b.H.

und

700

VHC
Vermietungs
Handelsges.m.b.H.

und

701

VHC
Vermietungs
Handelsges.m.b.H.

und

702

VHC
Vermietungs
Handelsges.m.b.H.

und

704

VHC
Vermietungs
Handelsges.m.b.H.

und

713

Volk Ján

1 287,52 €

714

Volk Ján

355,05 €

715

Vranka Miroslav

1 062,24 €

716

Vranka Miroslav

1 258,75 €

717

Vranka Miroslav

1 177,76 €

718

Vranka Miroslav

350,54 €

745

Zvalo Juraj

923,60 €

746

Zvalo Juraj

768,76 €

747

Zvalo Juraj

261,40 €

Deň vydania: 13.02.2017

1 375,00 €
1 525,00 €
9 125,00 €

3,73

6 981,93 €

1 642,57 €

0,67

1 256,80 €

3 849,29 €

1,57

2 945,26 €

1 953,76 €

0,80

1 494,90 €

1 375,00 €
1 525,00 €

1 800,00 €

POUČENIE:
V zmysle §101 zákona o konkurze a reštrukturalizácii správca poučuje veriteľov, že do návrhu konečného rozvrhu
pre nezabezpečených veriteľov ako aj do správcovského spisu je možné nahliadať po predchádzajúcom
telefonickom dohovore (t.č. 0904 557 344) na adrese kancelárie správcu: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava.
Zároveň správca určuje lehotu 20 dní pre nezabezpečených veriteľov na uplatnenie odôvodnených námietok proti
návrhu konečného rozvrhu výťažku prostredníctvom veriteľského výboru.
O schválenie, resp. o uplatnenie Vašich odôvodnených námietok Vás žiadam vo vyššie uvedenej lehote v písomnej
forme.

VÝZVA:
Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby v lehote a na adresu uvedenú vyššie mu oznámili svoje čísla účtov
a variabilných symbolov, pod ktorými má správca konečný rozvrh výťažku odoslať. Po schválení návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov a márnom uplynutí lehoty správca zašle rozvrh výťažku na jemu
známe čísla účtov veriteľov s uvedením čísla konkurzného konania ako variabilným symbolom, prípadne poštovou
poukážkou.
S pozdravom
JUDr. Barbora Hudeková, správca

K003153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Titul, meno a priezvisko správcu:

Peter Fitoš- DISPEČERSKE SLUŽBY TAXITREND
Alstrova 4, 831 06 Bratislava
31 742 939
JUDr. Barbora Hudeková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.02.2017

Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2014 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Druh
pozemku,výmer
Číslo
Typ
a pozemku, štát,
Podielové
Súpisová
Podrobný opis
súpisovej súpisovej
obec, názov
Zabezpečen
spoluvlastníctv hodnota
zabezpečovacieho
položky položky
katastrálneho
ý veriteľ
o
majetku
práva
majetku majetku
územia, číslo
LV, parcelné
číslo
Rozhodnutie o
zriadení záložného
práva k
nehnuteľnostiam č.
602/340/126311/09/B
o zo dňa 23.11.2009 LV 4826 - záložné
právo v prvom
poradí,
Rozhodnutie o
Zastavané
Slovenská
zriadení záložného
plochy a
republika práva k
Nehnuteľná nádvoria,
Daňový úrad
600,00
nehnuteľnostiam č.
12
vec-Pozemo 198m2, SR,
1720/48445
Bratislava,
EUR
602/340/1966/10/Bo
k
BA-m.č. RAČA,
Ševčenkova
zo dňa 11.01.2010 Rača, 4826,
32, 850 00
LV 4826 - záložné
1585/5
Bratislava
právo v druhom
poradí,
Rozhodnutie o
zriadení záložného
práva k
nehnuteľnostiam č.
602/340/19111/11/Bo
zo dňa 11.02.2011 LV 4826 - záložné
právo v treťom poradí

Číslo
zabezpečenej
Výška
Zabezpečená
pohľadávky
zabezpečenej
pohľadávka
podľa
pohľadávky
zoznamu
pohľadávok

Pohľadávky
54 333,30 € 13-35
č. 13-35

Pohľadávky
26 713,73 € 36-40
č. 36-40

Pohľadávky
3 672,01 €
č. 55-57

JUDr. Barbora Hudeková, správca.

K003154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Timea Garajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paľovce 54, 925 92 Topoľnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.6.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/42/2016 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/42/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Alena Kaplanová
Nám. 1. mája č. 14
921 01 Piešťany
ustanovená do funkcie správcu
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Deň vydania: 13.02.2017

v konkurznom konaní úpadcu: Timea Garajová, nar. 5. 6. 1979, bytom: Paľovce č. 54, 925 92 Topoľnica (ďalej len
správca úpadcu Timea Garajová),
zvoláva
prvú schôdzu veriteľov
(v súlade s ustanoveniami § 34 ods. 1 a ods. 4 z. č. 7/2005 Z. z.)
na deň: 27. 3. 2017 o 10:00 hod.
v kancelárii JUDr. Aleny Kaplanovej; správcu úpadcu Timea Garajová, t. j. v Piešťanoch, Nám. 1. mája č. 14, prvé
poschodie – kancelária správcu.
Predmet rokovania schôdze veriteľov:
1. Správa o činnosti správcu.
2. Návrh na prijatie rozhodnutia o výmene správcu (rozhodovanie o výmene správcu)
3. Návrh na voľbu zástupcu veriteľov (§ 107 ods. 2 z. č. 7/2005 Z. z.)
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Ak súd nerozhodne inak, alebo ak
v zákone nie je stanovené inak, právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase
konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti; na každé jedno euro zistenej sumy
pohľadávky má veriteľ jeden hlas.
Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra a zástupcovia
veriteľov predložia aj platnú plnú moc.

V Piešťanoch dňa 7. 2. 2017

K003155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Ježová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kempelenová 3403/45, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.9.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/14/2016 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

VEC: Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Alena Ježová, Kempelenová 3403/45, 010 01 Žilina
1/ iná majetková hodnota: zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 12/2016 a 1/2017 vo výške 43.- Eur
Dôvod zaradenia do súpisu: časť zo mzdy úpadcu v zmysle § 72 ZKR v spojitosti s nariadením vlády SR č.
268/2006 (zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia)
Súpisová hodnota spolu: 86.- Eur
JUDr. Alena Balážová - správkyňa
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K003156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: One Fashion Outlet 1 s. r. o., v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 248 696
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/3/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia veriteľského výboru dlžníka One Fashion Outlet 1 s.r.o. v reštrukturalizácii, IČO: 47 248 696,
Ružová dolina, 25, 821 09 Bratislava, spisová značka: 6R/3/2016 (ďalej len „Dlžník“)
_____________________________________________________________________________________
MIESTO A ČAS KONANIA 3. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Miesto konania:

VÚB, a.s. – ul. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, miestnosť – zasadačka na 23. poschodí
budovy VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava

Dátum konania:

6.2.2017

Čas konania:

10.30 h. – 11.30 h.

PRÍTOMNÍ:
Prítomní sú 3 členovia veriteľského výboru (ďalej aj ako „VV“) s celkovým počtom hlasov 3, Dlžník a správca –
Prezenčná listina spolu s uvedením počtu hlasov prítomných členov VV tvorí Prílohu číslo 1 tejto zápisnice.
PREDMET ROKOVANIA 3. ZASADNUTIA VV:
1. Otvorenie
2. Predstavenie prepracovaného návrhu reštrukturalizačného plánu členom VV predkladateľom plánu
3. Vyjadrenie stanovísk členov VV k predloženému návrhu prepracovaného reštrukturalizačného plánu
4. Hlasovanie o predloženom návrhu prepracovaného reštrukturalizačného plánu
5. Záver
Opis prerokovania jednotlivých bodov a znenia prijatých uznesení:
1. Otvorenie zasadnutia VV
Zasadnutie VV otvorila Mgr. Denisa Rukovanská, konajúca za predsedu VV VÚB, a.s., o 10.30 h, ktorá privítala
prítomných členov VV, Dlžníka a správcu a zároveň konštatovala, že návrh prepracovaného reštrukturalizačného
plánu bol predsedovi VV doručený v zákonom stanovenej lehote na jeho prepracovanie, zasadnutie VV bolo
zvolané v súlade so zákonom a v zákonom stanovenej lehote. Na zasadnutí VV sú prítomní 3 členovia VV
s počtom 3 hlasov, tak ako sú uvedení v Prezenčnej listine, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
Predseda VV skonštatoval, že schôdza je uznášania schopná, keďže sú prítomní všetci členovia VV.
2. Predstavenie prepracovaného reštrukturalizačného plánu členom VV predkladateľom RP
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Veriteľ VÚB, a.s. vyzval predkladateľa plánu, aby informoval členov VV, ako sa vysporiadal s námietkami veriteľov,
členov VV predložených predkladateľovi plánu na 2. zasadnutí VV ako aj následne formou mailovej komunikácie
k predloženému prepracovanému návrhu plánu. Predkladateľ plánu uviedol, že zapracoval predložené pripomienky
veriteľov v zásade v celom rozsahu a spôsobom, aby predložil VV na schválenie ekonomicky udržateľný plán,
umožňujúci reálne uspokojenie účastníkov plánov v zmysle predloženého plánu a úspešnú reštrukturalizáciu.
Predkladateľ plánu ďalej informoval o zmenách plánu oproti predloženému prepracovanému návrhu plánu, a to
v subkapitole 10.6. opisnej časti plánu, o oprave v súčtovom riadku tabuľky k popretým pohľadávkam (v zmysle §
124 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení) z dôvodu opravy chyby
v počítaní. Správca Dlžníka zároveň informoval o incidenčnom konaní, spis.zn. 2Cbi/27/2016 vo veci žalobcu One
Fashion Outlet mng s.r.o. proti žalovanému One Fashion Outlet 1 s.r.o. o určenie poradia popretých pohľadávok,
a o skutočnosti, že v prípade úspechu žalobcu v konaní, žalobca - veriteľ One Fashion Outlet mng s.r.o. nebude
spriazneným veriteľom Dlžníka, a teda jeho nárok bude uspokojovaný v skupine nezabezpečených veriteľov
(pohľadávka tohto veriteľa je zistená čo do výšky a právneho dôvodu vo výške 74 645,60 EUR a je zapísaná v
zozname pohľadávok veriteľ pod č. 24/1-5). Uvedenú skutočnosť predkladateľ plánu uvádza v subkapitole 10.6
opisnej časti plánu a subkapitolách 3.3 a 3.5 záväznej časti plánu. Zároveň predkladateľ plánu doplnil
v záverečných ustanoveniach v dohodách, ktoré tvoria prílohu plánu, ustanovenie o výkladových pravidlách dohody
vo vzťahu k plánu.
3. Vyjadrenie stanovísk členov VV k predloženému návrhu prepracovaného reštrukturalizačného plánu
Prítomný člen a predseda VV VÚB, a.s. informoval prítomných na zasadnutí VV, že po oboznámení sa s obsahom
predloženého prepracovaného návrhu plánu zistil, že pripomienky VV neboli zapracované v celom rozsahu, resp.
dotknuté ustanovenia sa aj po zapracovaní pripomienok k nim javili ako neurčité, umožňujúce ich rôzny výklad,
a preto požiadal predkladateľa plánu o ich dopracovanie v zmysle výhrad a pripomienok predložených
predkladateľovi plánu v písomnej forme na osobitnej listine, ktorá bude tvoriť Prílohu č. 2 tejto zápisnice.
S pripomienkami veriteľa VÚB, a.s. sa na zasadnutí VV oboznámili aj obaja ďalší členovia VV.
4. Hlasovanie o predloženom návrhu prepracovaného reštrukturalizačného plánu
V zmysle § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení: “O schválení
alebo zamietnutí predloženého návrhu plánu rozhodne veriteľský výbor do 15 dní od predloženia prepracovaného
plánu.“.
Predseda VV na základe vyššie uvedených skutočností navrhol členom VV, aby hlasovali o Uznesení č. 1 v znení :
“Veriteľský výbor predložený návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje v znení výhrad podľa Prílohy č. 2 k tejto
zápisnici zo zasadnutia veriteľského výboru a v zmysle informácie predkladateľa plánu, prednesenej na zasadnutí
veriteľského výboru a zaznamenanej v tejto zápisnici, o zmenách v subkapitole bodu 10.6 opisnej časti plánu
v spojení so subkapitolami 3.3 a 3.5 záväznej časti predloženého návrhu prepracovaného reštrukturalizačného
plánu a doplnení výkladového pravidla v dohodách“.
Hlasovanie o prijatí Uznesenia č. 1 :
Za prijatie uznesenia :

3 hlasy

Proti prijatiu uznesenia : 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania :

0 hlasov

Výsledok hlasovania :
Uznesenie č. 1 bolo veriteľským výborom prijaté.
VV zároveň odporúča schôdzi veriteľov predložený návrh reštrukturalizačného plánu schváliť.
VV žiada správcu v reštrukturalizácii Dlžníka One Fashion Outlet 1 s.r.o. v reštrukturalizácii o zvolanie schvaľovacej
schôdze.
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6. Záver
Zasadnutie VV bolo ukončené o 11:30 hod.
V Bratislave dňa 6.2.2017

Za predsedu VV:
..........................................................
VÚB, a.s.
podpis predsedu VV

K003157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Buchta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hospodárska 77, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Hana Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/29/2016 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/29/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPISU MAJETKU ÚPADCU
Ján Buchta, nar. 01.07.1961, Hospodárska 77, 917 01 Trnava
V zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákono
v a § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektor
ých zákonov predkladám súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu Ján Buchta, nar. 01.07.1961, Hospodárska
77, 917 01 Trnava:
deň zostavenia: 18.1.2017

súpisová
por.č.

položka

popis

súpisová
(EUR)

1

fotoaparát Canon EOS 500D + 3 batérie

170

2

objektív Sigma 18-125 mm

120

3

blesk Canon 420 EX

40

4

kamkordér Canon HV20

100

5

mikrofón Canon DM50

120

6

notebook Lenovo IdeaPad S210 Touch

100

hodnota Miesto kde
nachádza

Hospodárska
Trnava
Hospodárska
Trnava
Hospodárska
Trnava
Hospodárska
Trnava
Hospodárska
Trnava
Hospodárska

sa

77,

917

01

77,

917

01

77,

917

01

77,

917

01

77,

917

01

77,

917

01
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6

notebook Lenovo IdeaPad S210 Touch

100

Hospodárska
Trnava

77,

917

01

7

poloprofesionálna kamera Panasonic NV MD 10000 + kamerové
250
svetlo + 4 batérie

Hospodárska
Trnava

77,

917

01

8

Domáce kino Sony DAV DZ530

100

77,

917

01

9

Onkyo Receiver R1 - TX-SV828THX

130

77,

917

01

10

Elektrická gitara Ashton

75

77,

917

01

11

Dymostroj Danel 1000W

40

77,

917

01

12

Starožitné ruské mramorové hodiny Marin

50

77,

917

01

13

CD prehrávač Sony CDP 361

15

77,

917

01

14

Stereo-mixer Hama SM516

15

Hospodárska
Trnava
Hospodárska
Trnava
Hospodárska
Trnava
Hospodárska
Trnava
Hospodárska
Trnava
Hospodárska
Trnava
Hospodárska
Trnava

77,

917

01

15

Hotovosť

500

Spolu:

1 825,00 €

VÚB banka

K003158
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:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
T&N group – Business company s.r.o.,
so sídlom Námestie svätej Anny 20B/7269, 911 01 Trenčín, IČO: 34 137 645, zapísaná v OR Okresného súdu
Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 23620/R
konaného dňa 31.01.2017 o 09:45 hod.
v sídle kancelárie Správcu na adrese: Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. SR –Daňový úrad Trenčín
2. Všeobecná úverová banka, a.s.
3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Spôsob hlasovania: V súlade s ustanovením § 38 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) členovia
veriteľského výboru hlasujú na tomto zasadnutí osobne.
Program:
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1. bod programu: Otvorenie zasadnutia
Veriteľský výbor sa zišiel na svojom prvom zasadnutí, na ktoré ho v súlade s ust. § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvolal správca I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva
spravodlivosti SR pod č. S 1436 (ďalej len „Správca“) dňa 31.01.2017 bezodkladne po skončení prvej schôdze
veriteľov, na ktorej bol zvolený trojčlenný veriteľský výbor. Slova sa ujala Mgr. Hajnalka Zöld, komplementár
Správcu, ktorá členov veriteľského výboru privítala. Na úvod Správca skonštatoval, že sa dostavili všetci členovia
veriteľského výboru a preto podľa ustanovenia § 38 ods. 2 ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný.
2. bod programu: Voľba predsedu veriteľského výboru
V súlade s ust. § 38 ods. 1 ZKR, činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia
veriteľského výboru. Správca navrhol do funkcie predsedu veriteľského výboru veriteľa SR – Daňový úrad Trenčín.
Správca následne vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali o zvolení veriteľa SR – Daňový úrad
za predsedu veriteľského výboru.
Hlasovanie:
pričom jednotliví členovia veriteľského výboru hlasovali nasledovne:
Za:
·
·
·

SR – Daňový úrad Trenčín;
Všeobecná úverová banka, a.s.;
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.;

Proti: Žiaden člen veriteľského výboru
Zdržal sa: Žiaden člen veriteľského výboru
Uznesenie: Prijaté
Pri hlasovaní bolo počtom hlasov Za: 3, Proti: 0 a Zdržal sa: 0 prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1: „Veriteľský výbor si zvolil za predsedu veriteľského výboru veriteľa SR – Daňový úrad
Trenčín.“
3. bod programu: Záver
Záverom sa predseda veriteľského výboru opýtal členov veriteľského výboru, či majú akékoľvek námietky
k prijatému uzneseniu alebo akékoľvek pripomienky k priebehu voľby predsedu veriteľského výboru a poskytol
členom veriteľského výboru priestor na otázky, resp. pripomienky,
k priebehu prvého zasadnutia veriteľského
výboru.
Vzhľadom na to, že žiaden z prítomných členov veriteľského výboru nemal otázky ani pripomienky, záverom
predseda veriteľského výboru poďakoval členom veriteľského výboru a správcovi za účasť na prvom zasadnutí
veriteľského výboru a prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Trenčíne dňa 31.01.2017, prvé zasadnutie veriteľského výboru skončené o 10:00 hod.

Podpis predsedajúceho veriteľského výboru:

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

34

Obchodný vestník 30/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.02.2017

___________________________________________________
SR – Daňový úrad Trenčín v zast.
Slovenská konsolidačná, a.s. na základe Plnomocenstva
(predseda veriteľského výboru (Ing. Oľga Radovichová na základe Poverenia)

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K003159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: One Fashion Outlet 1 s. r. o., v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 248 696
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/3/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/3/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze
V reštrukturalizačnej veci dlžníka One Fashion Outlet 1 s. r. o. v reštrukturalizácii, so sídlom Ružová dolina 25,
821 09 Bratislava, IČO: 47 248 696, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 89681/B, v súlade s ustanovením § 146 ods. 1 ZKR správca týmto zvoláva schvaľovaciu schôdzu,
ktorá sa uskutoční dňa 03.03.2017 o 10:30 hod. v administratívnej budove APORES, na adrese Dr. Vladimíra
Clementisa 10, 821 02 Bratislava, v konferenčnej miestnosti na 1. poschodí.
Správca súčasne oznamuje, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí konanom dňa 06.02.2017 schválil konečný
návrh reštrukturalizačného plánu, ktorého predkladateľom je dlžník a odporúča, aby účastníci plánu oprávnení
o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali. S obsahom reštrukturalizačného plánu sa môžu účastníci plánu
oboznámiť v kancelárii správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,
každý pracovný deň od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín je potrebné dohodnúť
aspoň jeden pracovný deň pred samotnou realizáciou oboznámenia sa s reštrukturalizačným plánom na tel. č.
+421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu na: bratislava@irkr.sk
Program schvaľovacej schôdze:
1. Otvorenie schvaľovacej schôdze;
2. Rozprava;
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu;
4. Záver;
Usmernenie k prezentácii účastníkov schvaľovacej schôdze:
Prezentácia sa uskutoční v čase od 10:00 hod. do 10:30 hod. Schvaľovacia schôdza začne o 10:30 hod.

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) Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu; účasť dlžníka alebo štatutárnych orgánov
alebo členov štatutárnych orgánov dlžníka na schvaľovacej schôdzi je povinná.
2) Pri prezentácii účastníci plánu predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného
registra (informatívny) nie starší ako 3 mesiace; zástupcovia účastníkov plánu predložia aj originál plnej moci,
prípadne poverenia na zastupovanie účastníka plánu s úradne osvedčeným podpisom účastníka plánu oprávňujúce
účasť a hlasovanie zástupcu na schvaľovacej schôdzi, a doklad totožnosti.
3) Prezentácia účastníkov bude prebiehať priebežne. V tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania
schvaľovacej schôdze v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schvaľovacej schôdze tak, aby
prezentácia mohla byť ukončená o 10:30 hod.
V Bratislave dňa 08.02.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K003160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Balčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 080 01 Malý Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4K/46/2016/S 751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/46/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Balčáková,
Dátum narodenia dlžníka /úpadcu: 16.08.1962

Druh podania: Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov.

JUDr.Michal Jakubek ustanovený správca konkurznej podstaty úpadcu Zlata Balčáková, nar.16.08.1962,
trvale bytom Malý Šariš ,08001 Prešov , týmto oznamuje verteľom , že v zmysle ust.§ 34 ods.1/ Zákona č.7/2005
Z.z.o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení,(ďalej len „ZKR)
zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 24.03.2017 o 09.00 hod. v kancelárií správcu
,M.R.Štefánika 2673/212/ A, 09301 Vranov nad Topľou.
Predmet schôdze veriteľov :
1. Prezentácia
2. Otvorenie schôdze .
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
4. Voľba zástupcu veriteľov( § 107 ods.2./ ZKR).
5. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle (§ 36 ZKR).
6.Rôzne a záver

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácií sa veritelia musia preukázať dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb aj aktuálnym výpisom
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa musia preukázať aj plnou mocou ,prípadne poverením na
zastupovanie veriteľa a dokladom totožnosti.

Vo Vranove nad Topľou 08.02.2017
JUDr.Michal Jakubek , správca

K003161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Rovenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 12/23, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1982
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/53/2014 - S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/53/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty – súpisová zložka:
Pod poradovým číslom: 9

Druh: Pohľadávka úpadcu z účtu v banke; Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.; Účet: IBAN: SK81 0200 0000
0034 5000 8353; Suma: 6 960,95 EUR; Súpisová hodnota: 6 960,95 EUR; Dôvod aktualizácie majetku do súpisu: §
67 ods. 1 b) ZKR - doplnenie o sumy zrážok zo mzdy za mesiace 08/2016 až 12/2016 spolu v sume 1 463,29 EUR;
Deň aktualizácie súpisu: 07.02.2017

V Bratislave, dňa 08.02.2017

MK Recovery, k.s. - správca

K003162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Ježová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kempelenová 3403/45, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.9.1979

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

37

Obchodný vestník 30/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.02.2017

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/14/2016 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota - finančné prostriedky v súpisovej hodnote 375,08 € č. EX 3008/11
JUDr. Alena Balážová - správkyňa

K003163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marek Toporka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pokroku 3, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/26K/43/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/43/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

V súlade s ust. § 76 ods. 2 ZKR zverejňujem súpis majetku úpadcu, oddelená podstata :
Súpisová položka 1:
Nehnuteľnosť pozemok parcela č. 383/125 druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 481 m2, k.ú. Rozhanovce,
LV č. 501 Okresný úrad Košice - okolie, katastrálny odbor. Vlastníctvo: podielový spoluvlastník 1/2; Súpisová
hodnota: 8 400,- €;
Súpisová položka 2:
Stavba – Dom, súpisné číslo 516 stojaci na parcele č. 383/125, LV č. 501, k.ú. Rozhanovce, Pokroku 3,
Rozhanovce. Vlastníctvo: spoluvlastnícky podiel vo výške ½ v pomere k celku. Súpisová hodnota: 60 000,-€.
JUDr. Jana Závodská, správca

K003164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Bihúň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hálová 18, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1956
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/46/2015 -S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/46/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty – súpisová zložka:
Pod poradovým číslom: 6

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh: Pohľadávka úpadcu z účtu v banke Tatra banka, a.s.; Účet: IBAN: SK28 1100 0000 0029 3307 7076; Suma:
229,36 EUR; Súpisová hodnota: 229,36 EUR; Dôvod aktualizácie majetku do súpisu: § 67 ods. 1 b) ZKR - doplnenie
o sumy zrážok zo mzdy za mesiace 07/2016 až 12/2016 spolu v sume 344,04 EUR; Deň aktualizácie súpisu:
08.02.2017

V Bratislave, dňa 08.02.2017

MK Recovery, k.s. - správca

K003165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Grešáka 20, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1963
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/47/2016 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/47/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovenská
republika, IČO: 47 166 142 správca konkurznej podstaty úpadcu: Dušan Sivák, nar. 08.05.1963, bytom J.
Grešáka 20, 085 01 Bardejov, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Reimanova 9, 080 01 Prešov, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod. - 12,00 hod. a od
13,00 hod. - 15,00 hod.
Termín preštudovania spisu sa vopred dohaduje u správcu na tel. č.: 0917 500 895.
Právo nahliadať do spisu majú osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné v trestnom
konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP úpadcu: Dušan Sivák

K003166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Grešáka 20, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1963

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/47/2016 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/47/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: Dušan Sivák, nar.
08.05.1963, bytom J. Grešáka 20, 085 01 Bardejov (ďalej len „Úpadca“), Vám oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 1K/47/2016 zo dňa 31.01.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a
naša spoločnosť Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, IČO: 47 166 142 bola ustanovená do funkcie správcu konkurznej podstaty Úpadcu. Uvedené
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 26/2017 dňa 07.02.2017.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the District Court
Prešov, proc. No. 1K/47/2016, dated on 31st January 2017 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor´s assets: Dušan Sivák, born on 08.05.1963, residence at J. Grešáka 20, 085 01 Bardejov, (hereinafter
only „the Debtor”) and our company Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , Reimanova 9, 080 01
Prešov, Slovak Republic, company identification No.: 47 166 142, was appointed to the function of
bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak
republic No.: OV 26/2017 dated on 7th February 2017.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 08.02.2017. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov became valid on 8th February 2017. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Slovenská konkurzná a
reštrukturalizačná, k. s., Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov, Slovenská republika, spis. zn. 1K/47/2016.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the Debtor”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovak Republic. Creditors
shall lodge their claims in one original also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3,
080 42 Prešov, Slovak Republic, to the proc. No. 1K/47/2016.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed by creditor. The registration form can be found on the
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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registration form, which has to be dated and signed by creditor. The registration form can be found on the
website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámi správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim
has to be added otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the
bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim
however the creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the
lodged claims. Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Prešov, 8th February 2017
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca úpadcu / debtor´s trustee,
Ing. Pavol KUBALA, PhD., komplementár spoločnosti / unlimited partner

K003167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NS ACM, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčianska 59, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 349 439
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2015 S1636NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/1/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LexCreditor k.s., správca úpadcu: NS ACM, spol. s r.o., Dvorčianska 59, 949 05 Nitra, IČO: 31 349 439 zvoláva v
zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov
(ďalej len "ZKR") ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 28.02.2017 o 11:00 hod. (prezentácia od 10:45
hod. do 11:00 hod.) v zasadacej miestnosti LexCreditor k.s. na adrese Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré
Mesto.
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba člena veriteľského výboru (ustanovenie § 37 ZKR)
3. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
LexCreditor k.s. - správca úpadcu

K003168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTECO, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 321 719
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4R/8/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/8/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zápisnica z druhého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka:
ELTECO, a.s. „v reštrukturalizácii“
so sídlom Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO:17321719

spisová značka: 4R/8/2016
miesto konania: sídlo predsedu výboru veriteľov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, Grösslingová 1,
Bratislava
dátum konania: 7.2.2017
začiatok: 10:30 hod.
Prítomní:
·
·
·
·
·

Predseda veriteľského výboru: Exportno-importná banka Slovenskej republiky, IČO: 35722959, Gröslingová
1, Bratislava, Slovenská republika, v zast. Krivak & Co. s.r.o. – substitučná plná moc JUDr. Jana
Štulrajterová
Člen veriteľského výboru: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 682420, Štefánikova 27,
Bratislava, Slovenská republika, v zast. Mgr. Jozef Šotkovský
Člen veriteľského výboru: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30807484, Ul.29.augusta 8-10,
813 63 Bratislava, Slovenská republika, v zast. JUDr. Helena Nagyová
Reštrukturalizačný správca: JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Predseda predstavenstva ELTECO, a.s. „v reštrukturalizácii“: Ing. Juraj Procházka

Program 2. zasadnutia veriteľského výboru:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie veriteľského výboru
Rozprava o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu
Odporúčanie veriteľského výboru dlžníkovi
Záver

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Pri otvorení zasadnutia predseda veriteľského výboru konštatoval, že dlžník doručil návrh reštrukturalizačného
plánu veriteľskému výboru v zákonnej lehote a rovnako sa v zákonnej lehote koná i zasadnutie veriteľského výboru
(§143 a §144 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii).

2. Rozprava o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu
V rámci rozpravy o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu sa k návrhu reštrukturalizačného plánu vyjadrili
jednotlivo všetci členovia veriteľského výboru. Dvaja z členov veriteľského výboru vzniesli k reštrukturalizačnému
plánu konkrétne pripomienky a návrhy na doplnenie. Súhrn týchto pripomienok a návrhov členov veriteľského
výboru je v prílohe k tejto zápisnici.

3. Odporúčanie veriteľského výboru dlžníkovi

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po rozprave pristúpili členovia veriteľského k hlasovaniu o určení lehoty dlžníkovi na prepracovanie
reštrukturalizačného plánu. Predseda veriteľského výboru navrhol, aby dlžník prepracoval reštrukturalizačný plán
v zmysle vznesených pripomienok a návrhov do 10 dní od konania zasadnutia výboru veriteľov, t.j. do 17.2.2017.

Pristúpilo sa k hlasovaniu o tomto návrhu.
Za: 2 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlas
Návrh bol schválený.

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
Veriteľský výbor určuje dlžníkovi lehotu 10 dní, na prepracovanie reštrukturalizačného plánu v zmysle
námietok a návrhov členov veriteľského výboru prezentovaných na zasadnutí.

4. Záver
V závere predseda veriteľského výboru poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Zápisnica skončená o 11:30 hod.
V Bratislave dňa 7.2.2017

Exportno-importná banka Slovenskej republiky

K003169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sojka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavce 74, 952 01 Žitavce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.5.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/16/2015 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/16/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 22.6. 2015, č.k. 32K/16/2015, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 29.6. 2015, pod OV č. 122/2015, č. zverejnenia K014624, konkurz na
dlžníka Peter Sojka, nar. 3.5.1976, bytom Žitavce 74, 952 01 Žitavce. Súčasne bo ustanovený správca JUDr. Jozef
Majorán, so sídlom v Leviciach, Ul. Ľudovíta Štúra 3.

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

44

Obchodný vestník 30/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.02.2017

Ustanovený správca oznamuje, že v zmysle § 96 odsek 2 ZKR bol zostavený zoznam pohľadávok proti
podstate v konkurznom konaní, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z
ktorej sa rozvrh zostavuje.
Súčasne v zmysle citovaného ustanovenia ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje zámer zostaviť
rozvrh.
Zástupca veriteľov 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 v kancelárii
správcu, ktorá sa nachádza v Leviciach, Ul. Ľudovíta Štúra 3, PSČ 934 01 a to v pracovných dňoch od 07.30 hod do
11.30 hod a od 12.30 hod do 14.30 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom
telefonicky na tel. č. +421 (0)905 328 946, alebo písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese sídla kancelárie
správcu, alebo písomnou korešpondenciou e-mailom na kontakte office@majoran.sk.
Podaním na predpísanom tlačive možno vo vyššie uvedenej lehote 30 dní od zverejnenia oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na
ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zaradená do zoznamu, alebo že nemá byť zaradená do zoznamu, alebo že má byť zaradená
do zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.
V Leviciach dňa 8.2. 2017
JUDr. Jozef Majorán, správca

K003170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Paule "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skačany 473, 958 53 Skačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.1.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/60/2016 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/60/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V právnej veci navrhovateľa – dlžníka Dušan Paule „v konkurze“, nar. 19.01.1969, bytom č. 473, 958 53 Skačany
(ďalej len „Úpadca“), o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Úpadcu, bol na základe Uznesenia Okresného
súdu Trenčín v konaní spis. značka 38K/60/2016 zo dňa 5.12.2016, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku
č. 236/2016 dňa 9.12.2016, vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. Súčasne som bola ustanovená do funkcie
správcu Úpadcu.
Týmto podľa ustanovenia § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
právnych predpisov, zverejňujem nasledovný súpis všeobecnej podstaty:

Typ
Poradové súpisovej
číslo
zložky
majetku

1

Peňažná
pohľadávka

Dôvod
Spoluvlastnícky Deň
zapísania
podiel
zapísania majetku
súpisu

Opis súpisovej zložky majetku

Peňažná pohľadávka vo výške 663,88 EUR –
nespotrebovaný preddavok
na úhradu
odmeny
a výdavkov predbežného správcu, vyplatený Okresným
1/1
súdom Trenčín v zmysle Uznesenia 38K/60/2016-48 z

7.2.2017

Súpisová
hodnota
do majetku
v
EUR

Majetok
úpadcu
podliehajúci
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súdom Trenčín v zmysle Uznesenia 38K/60/2016-48 z
14.12.2016 na bankový účet Úpadcu zriadený správcom
na účely konkurzu

podliehajúci
konkurzu

EUR

7.2.2017

Majetok
úpadcu
podliehajúci
konkurzu

peňažná pohľadávka vo výške 360,49 EUR - zrážka zo
mzdy úpadcu za 12/2016 vyplatená zamestnávateľom
1/1
úpadcu na bankový účet zriadený správcom na účely
konkurzu

7.2.2017

Majetok
úpadcu
podliehajúci
konkurzu

360,49 EUR

Peňažná
pohľadávka

peňažná pohľadávka vo výške 326,97 EUR - zrážka zo
mzdy úpadcu za 01/2017 vyplatená zamestnávateľom
1/1
úpadcu na bankový účet zriadený správcom na účely
konkurzu

7.2.2017

Majetok
úpadcu
podliehajúci
konkurzu

326,97 EUR

Hnuteľná vec

osobný automobil Ford Moneo, AC Kombi, farba: modrá
metalíza
svetlá,
výrobné
číslo
(VIN):
1/1
WF0WXXGBBW2M68852, EČV: PE 466 AY, rok výroby:
2006, stav opotrebovanosti: 50%,

7.2.2017

Majetok
úpadcu
podliehajúci
konkurzu

2.500,00
EUR

2

Iná majetková Hotovosť vo výške 200,- EUR, vyplatená úpadcom k
1/1
hodnota
rukám správcu dňa 21.12.2016

3

Peňažná
pohľadávka

4

5

200,00 EUR

4.051,34
EUR

SPOLU

V Trenčíne, dňa 8.2.2017
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Dušan Paule "v konkurze"

K003171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BONUS VISION s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinkova 12 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 311 331
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Hlavná 81/A, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/49/2015 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/49/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu BONUS VISION s.r.o. v zmysle záväzného pokynu na speňaženie majetku
zabezpečeného úpadcu Daňový úrad Košice, zastúpený Slovenskou konsolidačnou a.s., vyhlasuje ponukové
konanie na majetok zapísaný do súpisu oddelenej podstaty:
1.motocykel YAMAHA XJR 1300 RP06// VIN: JYARP101000000515 - KE757AB, rok výroby 2004, farba Modrá,
súpisová
hodnota
5000€
2. motocykel PIAGGIO VESPA LXV 125ie M68/1/02 VIN: ZAPM6810200006304 - KE259AI, rok výroby 2013,
súpisová
hodnota
3200,-€
3. motorové vozidlo MINI MINI UKL-K/ZE31/J5 VIN: WMWZE31070TR99737 - KE579JE, rok výroby 2014, súpisová
hodnota
20 000,-€
Obhliadka jednotlivých predmetov speňažovania sa uskutoční 1 marca 2017 o 9 hodine na základe telefonického
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obhliadka jednotlivých predmetov speňažovania sa uskutoční 1 marca 2017 o 9 hodine na základe telefonického
dohovoru 055/6331376 s kanceláriou správcu konkurznej podstaty.
Záujemcovia predkladajú svoje ponuky v uzatvorených obálkach pre každý predmet speňažovania
samostatne. Obálky musia byť doručené do 3 marca 2017 do 10:00 hod. Každá obálka musí byť označená: „
BONUS VISION NEOTVÁRAŤ SPEŇAŽOVANIE zabezpečeného majetku III. KOLO“.
Pre každý predmet speňažovania je potrebné urobiť samostatnú ponuku a jednoznačné identifikovať ku ktorému
predmetu sa vzťahuje. Minimálna výška ponuky je 50% súpisovej hodnoty majetku. Vyhráva najvyššia ponuka.
Otváranie obálok sa uskutoční 3 marca 2017 o 11 hodine v kancelárii správcu na Hlavnej 81/A, 040 01 Košice.
https://auto.bazos.sk/inzerat/70023127/bonus-vision.php

K003172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Jankovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátovská 1126/7, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.2.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD.
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36K/36/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/36/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Lucia Sandtner, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu Ladislav Jankovič,bytom Kátovská 1126/7, 908 51
Holíč, narodený 27.2.1974 zvoláva schôdzu veriteľov dňa 14.3.2017 o 10,00 hod v priestoroch kancelárie správcu Sadová 3/A, 905 01 Senica.
Program schôdze :
1. Prezentácia veriteľov, otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu do konania schôdze
3. Voľba zástupu veriteľov
4. Rozhodovanie podľa § 36 ods. 1 ZKR o výmene správcu
5. Záver.
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - správca konkurznej podstaty

K003173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kitta Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Františkánska 7403 / 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/40/2016 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/40/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisová

Výťažok zo

Majetok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ majetku
Peňažná
pohľadávka

Podstata
Všeobecná
podstata

Konkurzy a reštrukturalizácie
Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

peňažná pohľadávka - príjem zo závislej
činnosti úpadcu za obdobie január 2017 491.82
vo výške postihnutia exekúciou

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Deň vydania: 13.02.2017
Stav

Majetok
tretej
osoby

Zabezpečenie

Nie

K003174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Baluch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Lesom 17/1477, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2014 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac október 2016 vo výške 181,11 Eur, za mesiac november
2016 vo výške 179,35 Eur a za mesiac december 2016 vo výške 188,68 Eur; spolu vo výške 549,14 Eur.
Súpisová hodnota: 549,14 Eur
V Prešove, dňa 08.02.2017
JUDr. Ján Surma, správca

K003175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SILOINVEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 26 / 0, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 732 780
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Luptáková
Sídlo správcu:
Mlynská 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/50/2014 S1687
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/50/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Viera Luptáková, IČO : 42326915, so sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01 Košice, správkyňa zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1687 (ďalej len „Správca“) ako konkurzný
správca úpadcu SILOINVEST s.r.o., IČO 31 732 780, Cukrovarská 26, Trebišov 075 01 (ďalej len „Úpadca“)
oznamuje,
v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do Zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:
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Veriteľ
AWT, s.r.o.
Jilemnického 402,
Veľká Lomnica
IČO : 365 09 981
AWT, s.r.o.
Jilemnického 402,
Veľká Lomnica
IČO : 365 09 981

Konkurzy a reštrukturalizácie

Prihlásená suma

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom

1.498,15,- EUR

77

1.477,63,- EUR

78

Deň vydania: 13.02.2017

V Košiciach, dňa 08.02.2017
JUDr. Viera Luptáková, správca

K003176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Briestenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pšurnovická 1283/78, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1966
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizácia súpisu majetku úpadcu – všeobecná podstata
Správca úpadcu týmto zverejňuje aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. OV 25/2016 pod značkou záznamu K002630 dňa 08.02.2016, a to zmenu týkajúcu sa
celkovej zapísanej súpisovej hodnoty (aj meny) súboru nehnuteľností. Dôvodom zmeny súpisu je vypracovaný
znalecký posudok č. 5/2016 zo dňa 08.10.2016, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota lesných pozemkov
tvoriacich súbor nehnuteľností a vypracovaný znalecký posudok č. 303/2016 zo dňa 04.11.2016, ktorým bola
stanovená všeobecná hodnota ostatných nehnuteľností tvoriacich súbor nehnuteľnosti.
Po vykonanej aktualizácii týkajúcej sa len zmeny celkovej súpisovej hodnoty (aj meny) súboru nehnuteľností znie
aktuálny súpis všeobecnej podstaty úpadcu nasledovne:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Bytča, obec: Bytča, k. ú. Veľká Bytča, zapísané na LV č. 3745,
vedenom Okresným úradom Bytča, katastrálnym odborom, veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu 1/2:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pozemok reg. C, parc. č. 3276/5, výmera 1701 m2, ostatné plochy;
Pozemok reg. C, parc. č. 3276/6, výmera 9006 m2, trvalé trávne porasty;
Pozemok reg. C, parc. č. 3276/17, výmera 1480 m2, trvalé trávne porasty;
Pozemok reg. C, parc. č. 3276/19, výmera 1060 m2, ostatné plochy;
Pozemok reg. C, parc. č. 3279/1, výmera 519 m2, trvalé trávne porasty;
Pozemok reg. C, parc. č. 3279/3, výmera 525 m2, ostatné plochy;
Pozemok reg. C, parc. č. 3289/2, výmera 1691 m2, trvalé trávne porasty;
Pozemok reg. C, parc. č. 3291/1, výmera 6126 m2, lesné pozemky;
Pozemok reg. C, parc. č. 3291/2, výmera 1715 m2, lesné pozemky;
Pozemok reg. C, parc. č. 3306/34, výmera 1060 m2, trvalé trávne porasty;
Pozemok reg. C, parc. č. 3483/17, výmera 277 m2, ostatné plochy;
Pozemok reg. E, parc. č. 3291, výmera 3546 m2, trvalé trávne porasty;
Stavba so súp. č. 1653 – DVOJGARÁŽ, postavená na parc. č. 3286/7 a parc. č. 3286/8;
(ďalej spolu ako „Súbor nehnuteľnosti“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.02.2017

Súpisová hodnota (aj mena) Súboru nehnuteľností: 57.450,- EUR

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

K003177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Hlopko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záborského 2908/10, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.6.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K 1/2016 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K 1/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Vladimír Hlopko, nar. 6.6.1966, Záborského 2908/10, 058 01 Poprad, v zmysle §28 ods. 3 ZKR
oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa, ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi
doručená 6.2.2017, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľ : Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO : 31 320 155
vo výške : 148.443,20 EUR

K003178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Švaňa v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudina 402, 023 31 Rudina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3K/15/2016/S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/15/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Švaňa v konkurze, narodený 29.10.1959, Rudina
402, 023 31 Rudina, bola dňa 03.02.2017 do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa: ITALMARKET
SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 758 601, so sídlom Holubyho 1/A, Bratislava, ktorého prihláška pohľadávky bola doručená
správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 01.02.2017, a to: pohľadávka pod poradovým číslom 1 v
celkovej výške 14.112,23 EUR, z toho istina vo výške 7.098,69 EUR, úroky z omeškania vo výške 4.678,88 EUR,
náklady z uplatnenia vo výške 2.334,66 EUR.
V Ružomberku, dňa 06.02.2017
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca
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K003179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paradiso Plaza s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Olbrachtova 3, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 709 166
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/51/2016S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/51/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Paradiso Plaza s.r.o. so sídlom Olbrachtova 3, 911 01 Trenčín, IČO 36 709
166 pod sp. zn.: 40K/51/2016, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo
počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby
im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po
predchádzajúcej dohode na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, v bežných pracovných
dňoch v pondelok až piatok v čase od 09.00 do 15.00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 042/ 426 17 44, 45, 0907 164
522.

JUDr. Alojz Žitník, správca

K003180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paradiso Plaza s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Olbrachtova 3, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 709 166
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/51/2016S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/51/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu Paradiso Plaza s.r.o., sp. zn. 40K/51/2016

BYT: 1.
popis: byt

ulica:

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č.: 825/1

súpisné číslo: 898

názov k.ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Trenčín

súpisová hodnota: 47.000,00,-€

Orientačné číslo vchodu: 3

Číslo bytu: 19

Poschodie: druhé

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach: 7726/176842

POZEMOK: 2.
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druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 36 m2

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 824/9

súpisová hodnota: 25,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 7726/176842

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK: 3.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 952 m2

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 825/1

súpisová hodnota: 100,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 7726/176842

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK: 4.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 299 m2

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 827/2

súpisová hodnota: 50,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 7726/176842

štát: SR

druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 7 m2

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 828/11

súpisová hodnota: 20,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 7726/176842

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK: 5.

okres: Trenčín

NEBYTOVÝ PRIESTOR: 6.
popis: nebytový priestor

ulica:

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č.: 825/1

súpisné číslo: 898

názov k.ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Trenčín

súpisová hodnota: 22.000,00,-€

Orientačné číslo vchodu: 3E

Číslo nebytového priestoru: 12-3

Poschodie: prvé

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach: 4180/176842

POZEMOK: 7.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 36 m2

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 824/9

súpisová hodnota: 50,00,-€
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spoluvlastnícky podiel: 4180/176842

Deň vydania: 13.02.2017
štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK: 8.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 952 m2

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 825/1

súpisová hodnota: 100,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 4180/176842

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK: 9.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 299 m2

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 827/2

súpisová hodnota: 50,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 4180/176842

štát: SR

druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 7 m2

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 828/11

súpisová hodnota: 20,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 4180/176842

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK: 10.

okres: Trenčín

POZEMOK: 11.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 24m2

číslo LV: 119

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 824/3

súpisová hodnota: 220,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK: 12.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 15m2

číslo LV: 119

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 824/4

súpisová hodnota: 90,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Trenčín
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POZEMOK: 13.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 14m2

číslo LV: 119

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 824/5

súpisová hodnota: 85,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 15m2

číslo LV: 119

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 824/6

súpisová hodnota: 90,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 8m2

číslo LV: 119

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 824/7

súpisová hodnota: 50,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 7m2

číslo LV: 119

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 824/8

súpisová hodnota: 50,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK: 14.

okres: Trenčín

POZEMOK: 15.

okres: Trenčín

POZEMOK: 16.

okres: Trenčín

JUDr. Alojz Žitník, správca

K003181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Podolinská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koháryho 904/4, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1982
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/72/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/72/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Oznámenie správcu o preradení nasledovných súpisových zložiek majetku všeobecnej podstaty zo skupiny
pohľadávky z účtu do skupiny peňažné pohľadávky.
Správca preraďuje súpisové zložky majetku zo skupiny:
Pohľadávky z účtu

Zostatková suma

413,18 €
1 069,69 €

Mena Číslo účtu

Banka

EUR

SK2575000000000255037913

Československá obchodná banka, a.s.

EUR

SK4702000000001169393756

Všeobecná úverová banka, a.s.

Súpisová hodnota

413,18 €
1 060,69 €

do skupiny:
Peňažné pohľadávky
Meno a priezvisko/ Dlžník - ulica, Dlžník
názov dlžníka
číslo
mesto
ČSOB poisťovňa, a.s.

Vajnorská
100/B

NN
Tatry-Sympatia, Jesenského
d.d.s., a.s.
4/C

- Dlžník Právny dôvod vzniku
PSČ

Bratislava 831 04
Bratislava 811 02

Súpisová
hodnota v €

Odkupná hodnota poistného vyplývajúca z odstúpenia od Poistnej
413,18 €
zmluvy, ktorá bola uzatvorená s ČSOB poisťovňou, a.s.
Odstupné vyplývajúce z odstúpenia od Zmluvy o doplnkovom
dôchodkovom sporení, ktorá bola uzatvorená so spoločnosťou NN 1 069,69 €
Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

SKP, k.s., správca úpadcu Katarína Podolinská

K003182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/8/2015 S 1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/8/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh
konečného rozvrhu výťažku na uspokojovanie veriteľov a prihlásených pohľadávok v konkurznom konaní
vedenom proti úpadcovi: Rastislav Horvát, nar. 30.07.1979, bytom Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica
Konkurz vedený Okresným súdom Trnava
sp.zn. 25K/8/2015 S1748

I.
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Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Trnava, č. k. 25K/8/2015-271 zo dňa 07.apríla 2015 v právnej veci navrhovateľa dlžníka Rastislava Horváta, nar. 30.07.1979, bytom Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz. Súd uznal konkurz za malý. Predmetným uznesením
Okresného súdu Trnava, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 70/2015 dňa 14.04.2015, bol do funkcie správcu
ustanovený Mgr. Ondrej Bartošovič, advokát, so sídlom Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa.
V predmetnom konkurznom konaní bolo v základnej prihlasovacej lehote prihlásených 13 pohľadávok, ktoré si
prihlásili 8 veritelia, pričom všetci veritelia boli nezabezpečení. Jedná sa o nasledovných veriteľov: Prvá stavebná
sporiteľňa a.s., UNION zdravotná poisťovňa a.s., (2 pohľadávky), BENCONT Investments, s.r.o., KOOPERATIVA
poisťovňa, a.s., PRIVATdebt s.r.o., POHOTOVOSŤ s.r.o., Tatra banka, a.s. (2 pohľadávky), EOS KSI Slovensko,
s.r.o., (4 pohľadávky).
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky prihlásili ešte ďalší 2 veritelia, obaja taktiež
nezabezpečení: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., (2 pohľadávky), CD Consulting, s.r.o.
V zmysle ust. § 32 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii správca konkurznej podstaty každú
prihlásenú pohľadávku s odbornou starostlivosťou preskúmal a porovnal so zoznamom záväzkov úpadcu, posúdil
z hľadiska súladu so zákonom, ako aj vo vzťahu k prípadnému premlčaniu. Všetky pohľadávky boli zistené
s poradím „iná pohľadávka“.
V nadväznosti na uvedené potom správca poprel v celom rozsahu čo do právneho dôvodu, aj čo do výšky
pohľadávku spoločnosti POHOTOVOSŤ s.r.o., ako aj jednu zo štyroch pohľadávok spoločnosti EOS KSI Slovensko,
s.r.o. Neskôr došlo ešte v dôsledku úhrady rodinným príslušníkom k úplnému späťvzatiu pohľadávky spoločnosti
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Spoločnosť POHOTOVOSŤ s.r.o. v dôsledku popretia pohľadávky iniciovala incidenčné konanie na Okresnom súde
Trnava, kde v konaní vedenom pod sp.zn. 25Cbi/25/2015 bola žaloba veriteľa zamietnutá, pričom rozsudok
nadobudol právoplatnosť dňa 21.05.2016.
Ku dňu vyhotovovania konečného rozvrhu výťažku sú zapísané v zozname prihlásených pohľadávok nasledovné
pohľadávky:
·

číslo pohľadávky 1

veriteľ BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 36 432 106
prihlásená suma 3 498,08 €, zistená suma 3 498,08- € (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená
pohľadávka – vznikla na základe zmluvy o úvere )
·

číslo pohľadávky 2

veriteľ EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803
prihlásená suma 9 705,34,- €, zistená suma 9 705,34,- € (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená
pohľadávka – vznikla na základe zmluvy o úvere)
·

číslo pohľadávky 3

veriteľ EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803
prihlásená suma 2 982,21,- €, zistená suma 2 982,21,- € (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená
pohľadávka – vznikla na základe zmluvy o poskytnutí rýchlej pôžičky)
·

číslo pohľadávky 4

veriteľ EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803
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prihlásená suma 4 377,96,- €, zistená suma 4 377,96,- € (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená
pohľadávka – vznikla na základe zmluvy o zabezpečení)
·

číslo pohľadávky 5

veriteľ EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803
prihlásená suma 19 870,10,- €, zistená suma 0,- € (pohľadávka bola popretá v celom rozsahu z dôvodu jej
nevymáhateľnosti v dôsledku premlčania)
·

číslo pohľadávky 6

veriteľ KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, Bratislava, IČO:
00 585 441,
pôvodne prihlásená suma 17,31,- €, zistená suma 0,- € (Veriteľ písomným podaním zo dňa 30.6.2015 oznámil
správcovi, že pohľadávka zanikla jej zaplatením manželkou úpadcu).
·

číslo pohľadávky 7

veriteľ POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598,
prihlásená suma 12 633,85,- €, zistená suma 0,- € (pohľadávka bola popretá v celom rozsahu z dôvodu jej
nevymáhateľnosti v dôsledku neplatnosti zmenky, potvrdené rozsudkom v incidenčnom spore)
·

číslo pohľadávky 8

veriteľ PRIVATdebt, s.r.o., so sídlom Železničná 4/A, Hlohovec, IČO: 45 322 571
prihlásená suma 13 683,67,- €, zistená suma 13 683,67,- € (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená
pohľadávka – vznikla na základe zmluvy o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere)
·

číslo pohľadávky 9

veriteľ Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.., so sídlom Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31 335 004
prihlásená suma 2 448,16,- €, zistená suma 2 448,16,- € (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená
pohľadávka – vznikla na základe zmluvy o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere)
·

číslo pohľadávky 10

veriteľ Tatra banka, a.s., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598
prihlásená suma 268,17,- €, zistená suma 268,17,- € (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená pohľadávka
– vznikla na základe zmluvy o bežnom účte)
·

číslo pohľadávky 11

veriteľ Tatra banka, a.s., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598
prihlásená suma 909,59,- €, zistená suma 909,59,- € (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená pohľadávka
– vznikla na základe zmluvy o vydaní súkromnej kreditnej karty)
·

číslo pohľadávky 12

veriteľ UNION zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Bajkalská 29/A, Bratislava, IČO: 36 284 831
prihlásená suma 173,31,- €, zistená suma 173,31,- € (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená pohľadávka
– vznikla z dôvodu nedoplatku na zdravotnom poistení)

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

57

Obchodný vestník 30/2017

·

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.02.2017

číslo pohľadávky 13

veriteľ UNION zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Bajkalská 29/A, Bratislava, IČO: 36 284 831
prihlásená suma 202,27,- €, zistená suma 202,27,- € (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená pohľadávka
– vznikla z dôvodu nedoplatku na zdravotnom poistení)
·

číslo pohľadávky 14

veriteľ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752
prihlásená suma 3 047,53- €, zistená suma 3 047,53,- € (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená
pohľadávka – vznikla na základe zmluvy o revolvingovom úvere)
·

číslo pohľadávky 15

veriteľ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752
prihlásená suma 2 875,33- €, zistená suma 2 875,33,- € (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená
pohľadávka – vznikla na základe zmluvy o revolvingovom úvere)
·

číslo pohľadávky 16

veriteľ CD Consulting, s.r.o., so sídlom Politických vězňú 1272/21, Praha, ČR, IČO: 26 429 705
prihlásená suma 12 370,54 - €, zistená suma 12 370,54,- € (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená
pohľadávka – vznikla na základe zmenky)

Na prvej schôdzi veriteľov, konanej dňa 10.07.2015 , na základe výsledkov hlasovania schôdza veriteľov schválila
za zástupcu veriteľov - nezabezpečeného veriteľa pohľadávok zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod č.
1 s počtom hlasov 3 498, z toho nezabezpečených 3 498, a to: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom
Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 36 432 106.
Súpis majetku všeobecnej podstaty, ako aj jeho ocenenie vykonal správca v súlade s § 76 zákona ZKR na základe
zoznamu zisteného majetku. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol po prvý raz uverejnený v Obchodnom vestníku
č. 108/15 zo dňa 09.06.2016. Nakoľko úpadcovi, ktorý je v pracovnom pomere a má príjem zo závislej činnosti, boli
vykonávané zrážky zo mzdy, bol súpis majetku všeobecnej podstaty priebežne dopĺňaný.
Súpis majetku všeobecnej podstaty podliehajúci konkurzu ku dňu zostavovania tohto rozvrhu tvoria:
1.Súpisová zložka majetku:
Hotovosť zabezpečená od úpadcu vo výške 1 800,00 €

Súpisová hodnota majetku: 1 800,00 €

2.Súpisová zložka majetku:
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 04/2015
Súpisová hodnota majetku: 57,46 €
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3.Súpisová zložka majetku:
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 05/2015

Súpisová hodnota majetku: 76,47 €

4.Súpisová zložka majetku:
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 06/2015

Súpisová hodnota majetku: 53,55 €

5.Súpisová zložka majetku:
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 07/2015

Súpisová hodnota majetku: 72,28 €

6.Súpisová zložka majetku:
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2015

Súpisová hodnota majetku: 73,19 €

7.Súpisová zložka majetku:
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 09/2015

Súpisová hodnota majetku: 73,19 €

8.Súpisová zložka majetku:
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Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 10/2015

Súpisová hodnota majetku: 73,19 €

9.Súpisová zložka majetku:
Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

Súpisová hodnota majetku: 663,88 €

10.Súpisová zložka majetku:
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 11/2015

Súpisová hodnota majetku: 73,19 €

11.Súpisová zložka majetku:
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 12/2015

Súpisová hodnota majetku: 50,00 €

12.Súpisová zložka majetku:
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 01/2016

Súpisová hodnota majetku: 73,10 €

13.Súpisová zložka majetku:
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 02/2016

Súpisová hodnota majetku: 73,10 €
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14.Súpisová zložka majetku:
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 03/2016

Súpisová hodnota majetku: 73,10 €

15.Súpisová zložka majetku:
Vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2015, z príjmu úpadcu zo závislej činnosti.

Súpisová hodnota majetku: 444,21 €

16.Súpisová zložka majetku:
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 04/2016

Súpisová hodnota majetku: 73,10 €

17.Súpisová zložka majetku:
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 05/2016

Súpisová hodnota majetku: 73,10 €

18.Súpisová zložka majetku:
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 06/2016

Súpisová hodnota majetku: 73,10 €

19.Súpisová zložka majetku:
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
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Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 07/2016

Súpisová hodnota majetku: 72,07 €

20.Súpisová zložka majetku:
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2016

Súpisová hodnota majetku: 75,01 €

21.Súpisová zložka majetku:
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 09/2016

Súpisová hodnota majetku: 16,69 €

22.Súpisová zložka majetku:
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 10/2016

Súpisová hodnota majetku: 7,89 €

23.Súpisová zložka majetku:
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 11/2016

Súpisová hodnota majetku: 6,69 €

Celkovo majetok všeobecnej podstaty predstavuje sumu vo výške 4 127,56 €.

II. Rozvrhová časť
Výdavky všeobecnej podstaty:
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Táto časť obsahuje zoznam výdavkov všeobecnej podstaty, ktoré sú zároveň pohľadávkami proti všeobecnej
podstate. Keďže v konkurze nebola žiadna oddelená podstata, jedná sa len o jeden zoznam, a všetky výdavky sú
zároveň výdavkami všeobecnej podstaty
Zoznam pohľadávok proti podstate (§96 ods.2)

Por. číslo

1.
2.
3.

Veriteľ

Právny dôvod vzniku

Čas vzniku (splatnosť) suma

Výška a čas uspokojenia Priradená suma

20.04.2015
22.4.2015
21.04.2015

24,00 € 24,00 € dňa 24.04.2015
24,00 € 24,00 € dňa 24.04.2015
50,00 € 50,00 € dňa 27.04.2015

24,00 €
24,00 €
50,00 €

01.05.2015

21,00 €

21,00 €

01.06.2015

11,65 €

11,65 €

01.07.2015

21,70 €

21,70 €

01.08.2015

3,70 €

3,70 €

01.09.2015

1,90 €

1,90 €

9.
10.

SLSP, a.s.
Úhrada za súčinnosť
VÚB, a.s.
Úhrada za súčinnosť
Tatra banka, a.s. Úhrada za súčinnosť
Poštovné
Mgr. Bartošovič
04/2015
Poštovné
Mgr. Bartošovič
05/2015
Poštovné
Mgr. Bartošovič
06/2015
Poštovné
Mgr. Bartošovič
07/2015
Poštovné
Mgr. Bartošovič
08/2015
Mgr. Bartošovič Cestovná náhrada Šaľa - Senica
Mgr. Bartošovič Paušálna odmena

03.09.2015
25.07.2015

40,33 €
663,88 € 663,88 € dňa 25.09.2015

40,33 €
663,88 €

11.

Mgr. Bartošovič

Poštovné 10-11/2015

01.12.2015

5,80 €

5,80 €

12.

Mgr. Bartošovič

Poštovné 01-03/2016

31.3.2016

3,10 €

3,10 €

13.

Mgr. Bartošovič

Cestovná náhrada Šaľa Trnava 01.04.2016

19,90 €

19,90 €

14.

Mgr. Bartošovič

Poštovné 04-06/2016

01.07.2016

3,15 €

3,15 €

15.

Mgr. Bartošovič

Poštovné 07-12/2016

01.01.2017

11,25 €

11-25 €

4.
5.
6.
7.
8.

Celkovo suma pohľadávok proti podstate predstavuje sumu vo výške 894,11 €.
Odmena správcu z výťažku bola stanovená v zmysle ust. § 20 ods. 2 vyhlášky 665/2005 Z.z. podľa ktorého 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.
Nakoľko výťažok z konkurzu predstavuje sumu vo výške 4 127,56 €, predstavuje odmena správcu z výťažku
(1%) sumu vo výške 41,27 €.
Súdny poplatok za zrušenie konkurzu predstavuje sumu 6,47 €

Rozvrh výťažku
Výťažok pre rozvrh veriteľov zo speňaženia všeobecnej podstaty po odpočítaní pohľadávok proti podstate
(vrátane súdneho poplatku a odmeny správcu z dosiahnutého výťažku) predstavuje sumu 3 185,71,- €.
(4 127,56 – 894,11-41,27-6,47)
Správca v OV č.238 /2016 dňa 13.12.2016 zverejnil oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku so všeobecnej podstaty. Zároveň v súlade s ustanovením § 96 ods. 3
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a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku so všeobecnej podstaty. Zároveň v súlade s ustanovením § 96 ods. 3
ZKR vyzval zástupcu veriteľov, a každého, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, aby v lehote do 30
dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadal a podaním na
predpísanom tlačive namietal správcu poradie pohľadávky proti podstate. V stanovenej lehote neboli doručené
správcovi žiadne námietky proti zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate.
Výťažok pre rozvrh (nezabezpečených) veriteľov:
Ako už bolo uvedené vyššie, v konkurznom konaní bol dosiahnutý príjem vo výške 4 127,56,- €.
Výťažok pre rozvrh nezabezpečených veriteľov zo speňaženia všeobecnej podstaty po odpočítaní
pohľadávok proti podstate (vrátane súdneho poplatku a odmeny správcu z dosiahnutého výťažku)
predstavuje sumu 3 185,71,- €.
Na základe vyššie uvedených skutočností správca konštatuje, že suma 3 185,71 € určená pre konečný rozvrh
nezabezpečených veriteľov bude pomerným spôsobom rozpočítaná koeficientom, a to:
suma čistého výťažku

t.j. 3 185,71

=

0,0563 x zistená suma

pohľadávky zistené celkom t.j. 56 542,16
Z uvedeného vyplýva, že každá pohľadávka bude uspokojená v rozsahu 5,63 % svojej výšky.

Suma určená na uspokojenie pohľadávok veriteľov bude rozdelená nasledovne:
·

číslo pohľadávky 1

veriteľ BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 36 432 106
prihlásená suma 3 498,08 €, zistená suma 3 498,08- €, bude uspokojená v rozsahu 196,34 €
·

číslo pohľadávky 2

veriteľ EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803
prihlásená suma 9 705,34,- €, zistená suma 9 705,34,-€, bude uspokojená v rozsahu 546,41 €
·

číslo pohľadávky 3

veriteľ EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803
prihlásená suma 2 982,21,- €, zistená suma 2 982,21,- €, bude uspokojená v rozsahu 167,90 €
·

číslo pohľadávky 4

veriteľ EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803
prihlásená suma 4 377,96,- €, zistená suma 4 377,96,- €, bude uspokojená v rozsahu 246,48 €
·

číslo pohľadávky 5

veriteľ EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803
prihlásená suma 19 870,10,- €, zistená suma 0,- €, nebude uspokojená ani v čiastočnom rozsahu
·

číslo pohľadávky 6

veriteľ KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, Bratislava, IČO:
00 585 441,
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pôvodne prihlásená suma 17,31,- €, zistená suma 0,- €, nebude uspokojená ani v čiastočnom rozsahu
·

číslo pohľadávky 7

veriteľ POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598,
prihlásená suma 12 633,85,- €, zistená suma 0,- €, nebude uspokojená ani v čiastočnom rozsahu
·

číslo pohľadávky 8

veriteľ PRIVATdebt, s.r.o., so sídlom Železničná 4/A, Hlohovec, IČO: 45 322 571
prihlásená suma 13 683,67,- €, zistená suma 13 683,67,- €, bude uspokojená v rozsahu 770,39 €
·

číslo pohľadávky 9

veriteľ Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.., so sídlom Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31 335 004
prihlásená suma 2 448,16,- €, zistená suma 2 448,16,- €, bude uspokojená v rozsahu 137,83 €
·

číslo pohľadávky 10

veriteľ Tatra banka, a.s., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598
prihlásená suma 268,17,- €, zistená suma 268,17,- €, bude uspokojená v rozsahu 15,10 €
·

číslo pohľadávky 11

veriteľ Tatra banka, a.s., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598
prihlásená suma 909,59,- €, zistená suma 909,59,- € bude uspokojená v rozsahu 51,21 €
·

číslo pohľadávky 12

veriteľ UNION zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Bajkalská 29/A, Bratislava, IČO: 36 284 831
prihlásená suma 173,31,- €, zistená suma 173,31,- € bude uspokojená v rozsahu 9,76 €
·

číslo pohľadávky 13

veriteľ UNION zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Bajkalská 29/A, Bratislava, IČO: 36 284 831
prihlásená suma 202,27,- €, zistená suma 202,27,- € bude uspokojená v rozsahu 11,39 €
·

číslo pohľadávky 14

veriteľ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752
prihlásená suma 3 047,53- €, zistená suma 3 047,53,- € bude uspokojená v rozsahu 171,58 €
·

číslo pohľadávky 15

veriteľ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752
prihlásená suma 2 875,33- €, zistená suma 2 875,33,- € bude uspokojená v rozsahu 161,88 €
·

číslo pohľadávky 16
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veriteľ CD Consulting, s.r.o., so sídlom Politických vězňú 1272/21, Praha, ČR, IČO: 26 429 705
prihlásená suma 12 370,54 - €, zistená suma 12 370,54,- € bude uspokojená v rozsahu 696,46 €

V prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu, alebo dôjde
k uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu ako rozsahu schválenom týmto rozvrhom, resp. budúce
pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozsahu, takýto zostatok správca rozdelí pomerným
spôsobom medzi nezabezpečených veriteľov pomerným spôsobom podľa výšky zistených pohľadávok veriteľov.
Správca týmto súčasne poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods. 1 posledná veta ZKR „Náklady uspokojenia
pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej pohľadávky sám.“

Súdny poplatok:
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatok za výpis z registra
trestov pohľadávkou proti podstate je aj súdny poplatok, ktorý je splatný v deň rozvrhu výťažku zahrnutého do
rozvrhu výťažku oddelenej podstaty v sume 0,2%.
1. Poučenie správcu:
V súlade s ustanovením §101 ods. 1 v spojitosti s § 96, §98 a §107 ods. 2 ZKR je predložený návrh konečného
rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty a zároveň požiadaný zástupca veriteľov BENCONT INVESTMENTS, s.r.o.,
aby v lehote 20 dní od zverejnenia návrhu konečného výťažku v Obchodnom vestníku oznámil či predložený návrh
schvaľuje alebo uplatňuje voči nemu odôvodnené námietky.
Zároveň týmto vyzývame vyššie uvedených veriteľov, aby poštou na adresu Mgr. Ondrej Bartošovič, správca,
Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, resp. na mailovú adresu: obartosovic@gmail.com oznámili svoje zúčtovacie údaje,
číslo účtu v tvare IBAN, prípadne variabilný symbol, na ktorý budú v prípade schváleného konečného výťažku
poukázané finančné prostriedky pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok.

V Šali, dňa 08.02.2017
Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K003183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO - AZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 797 541
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/43/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/43/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 16.02.2016 č. k. 25K/43/2015-109, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 36/2016 zo dňa 23.02.2016, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: AUTO - AZ s.r.o., so sídlom Pekárska
11, 917 01 Trnava, IČO: 35 797 541, ustanovil do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie
Pekárska 11, 917 01 Trnava a zároveň vyzval veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu.
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V konkurznom konaní Úpadcu bola Správcovi doručená po základnej prihlasovacej lehote prihláška pohľadávky,
ktorú Správca v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok Úpadcu nasledovne:
Veriteľ
Názov

Adresa

IČO

Celková suma

O.T.E.C. SR, s.r.o.

Oslobodenia 1068, Malacky

35 783 745

1 031,69 EUR

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K003184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Mészároš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mederská 39, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1988
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/42/2016 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/42/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Tomáš Mészároš, narodený 09.06.1988, bytom Mederská 39, 940 02 Nové
Zámky, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
3. REAL – H.M. s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 3/17, 945 01 Komárno, IČO: 34 144 480, vo výške 64.677,71 €;
4. REAL – H.M. s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 3/17, 945 01 Komárno, IČO: 34 144 480, vo výške 675,85 €;
5. REAL – H.M. s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 3/17, 945 01 Komárno, IČO: 34 144 480, vo výške 20,30 €;
6. REAL – H.M. s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 3/17, 945 01 Komárno, IČO: 34 144 480, vo výške 16,50 €.
LexCreditor k.s.

K003185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Bulant
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borovianska cesta 1994/49, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1983
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/21/2016 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/21/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Michal Bulant, narodený 19.09.1983, bytom Borovianska cesta 1994/49, 960 01
Zvolen, zvoláva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
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Zvolen, zvoláva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 28.02.2017 o 10:00 hod. /prezentácia od
9:30 hod. do 10:00 hod./ v zasadacej miestnosti LexCreditor k.s. na adrese Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré
Mesto.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov /ust. §107 ods. 2 ZKR/
3. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
LexCreditor k.s.

K003186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Halász
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 67, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1983
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2015 S 1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
iTRUSTee Recovery, k.s., správca úpadcu Zoltán Halász, nar.: 27.08.1983, bytom Nábrežná 67, 940 02 Nové
Zámky, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená
prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé
armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, celková prihlásená suma pohľadávky vrátane
príslušenstva: pod por. č. 1): 440,84 €, titulom: Zmluva o spotrebiteľskom úvere č. 571218592 zo dňa 20.03.2014,
poradie: Iná pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 31..
V Bratislave, dňa 08.02.2017

iTRUSTee Recovery, k.s. - správca úpadcu

K003187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariola Dolníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Platanova 3225, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1967
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/9/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/9/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. správca Mariola Dolníková, nar. 31.12.1967, bytom Platanova
3225/4, 010 01 Žilina, týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok
proti podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina.
Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
v súlade s ustanovením § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu
pohľadávok proti podstate 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.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K003188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SILOINVEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 26 / 0, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 732 780
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Luptáková
Sídlo správcu:
Mlynská 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/50/2014 S1687
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/50/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE 4 KOLO
JUDr. Viera Luptáková, IČO : 42326915, so sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01 Košice, správkyňa zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1687 (ďalej len „Správca“) ako konkurzný
správca úpadcu SILOINVEST s.r.o., Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, IČO : 31 732 780 (ďalej len „Úpadca“) na
základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 26. januára 2017 a podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“)
vyhlasuje verejné ponukové konanie 4. kolo
na predaj majetku Úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č.
181/2015 zo dňa 22. septembra 2015, č. oznámenia: K020643, tak ako nasleduje :
Predmet predaja :
Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 181/2015 zo dňa 22.
septembra 2015, č. oznámenia: K020643, súpisová zložka č. 12 - hnuteľná vec: motorové vozidlo Renault
KANGOO 1,5 dCi, rok výroby 2008, VIN : VF1KC1EVF39640940, EČV : TV223CH, súpisová hodnota 4 400,00
€, dátum prvej evidencie vozidla: 21. mája 2008.
Spôsob predaja:
Na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 26.01.2017 podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) ZKR a to
formou verejného ponukového konania v 4. kole za najvyššiu ponúknutú cenu. Úspešným účastníkom ponukového
konania v 4. kole sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Adresa na doručovanie ponúk:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca,

Mlynská

28,

040

01

Košice

Deň vydania: 13.02.2017

Tel.:

+421 905 211

660,

e-mail:

Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk: ·
·

·

·

·
·
·
·
·

Predmetom predaja je motorové vozidlo Renault KANGOO 1,5 dCi, rok výroby 2008, VIN :
VF1KC1EVF39640940, EČV : TV223CH v stave akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca
nezodpovedá za jeho vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani funkčnosťou. Správca upozorňuje, že
predávané motorové vozidlo je úplne nepojazné a vykazuje viacero vád;
Ponuka záujemcu musí byť doručená (osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu (Mlynská 28,
040 01 Košice) v lehote 7 (sedem) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí 7. (siedmym) kalendárnym dňom o 15:00 hod.
V prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote sa nebudú považovať za včas
doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty; takéto ponuky správca
odmietne ako oneskorené. Podobne správca odmietne aj neúplné ponuky;
Súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na konkurzný účet vedený vo VÚB, a.s., IBAN : SK58 0200 0000
0035 5175 8954, zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 30% zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny.
Zábezpeka musí byť pripísaná na uvedený bankový účet najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie
ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na účet, správca takúto ponuku
odmietne ako oneskorenú. Záujemca je povinný uviesť pri zložení zábezpeky v poznámke platby : „konkurz
30K/50/2014 – zábezpeka“;
Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s výrazným označením :
"PONUKOVÉ KONANIE KONKURZ 30K/50/2014 – neotvárať";
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca
prihliadať;
Riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani zobrať späť;
Speňažený majetok Úpadcu získa kupujúci bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s ust. § 93 ods. 2
ZKR;
Termín ohliadky motorového vozidla je možný podľa dohody na základe žiadosti adresovanej správcovi.

Záväzná ponuka musí obsahovať :
·

·
·
·
·
·
·
·
·

presné označenie záujemcu :
o v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov : meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého
pobytu,
o v prípade právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie : obchodné meno/názov,
IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania/sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané,
označenie predmetu kúpy,
návrh kúpnej ceny v EUR s DPH (Úpadca je registrovaným platiteľom DPH),
v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie : originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúceho
postavenie záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa : originál rodného listu alebo úradne osvedčená kópia rodného listu,
doklad preukazujúci zloženie zábezpeky vo výške najmenej 30% z ponúkanej kúpnej ceny (výpis z účtu,
príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie zábezpeky),
číslo bankového účtu na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely ponukového
konania,
písomný a podpísaný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov
akceptuje), že záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude vyhodnotená ako víťazná,
následne neuzavrie kúpnu zmluvu alebo v lehote podľa tohto ponukového konania neuhradí kúpnu cenu,
čím poruší podmienky tohto ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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čím poruší podmienky tohto ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom
zloženej zábezpeky, ktorá za uvedených podmienok bude správcom započítaná so zloženou zábezpekou,
ponuka musí byť podpísaná záujemcom resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad, že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie

Vyhodnotenie ponúk :
·
·
·

·

·
·
·
·

Doručené ponuky správca predloží zástupcovi veriteľov, v neporušených obálkach, a to v lehote do 7 dní po
uplynutí lehoty na predkladanie ponúk;
O priebehu a výsledkoch vyhodnotenia riadne a včas doručených sa vyhotoví úradný záznam, ktorý
podpíše správca a zástupca veriteľov;
Víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu v tomto kole; ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na
zvýšenie ponúk a v takom prípade sa víťazom ponukového konania v danom kole stane ten účastník, ktorý
v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu;
Správca uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne odsúhlasí
ako víťaznú aj zástupca veriteľov ako príslušný orgán. Záujemcom uhradená zábezpeka sa v danom
prípade započíta na čiastočnú úhradu kúpnej ceny. Lehota splatnosti kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej
zmluvy;
Správca odovzdá úspešnému záujemcovi po úhrade celej ponúkanej kúpnej ceny kúpnu zmluvu a spíše s
ním záznam o odovzdaní predmetu ponukového konania. Všetky náklady spojené s odovzdaním a
prevzatím predmetu ponukového konania nesie úspešný záujemca;
Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zábezpeku v lehote najneskôr do 10 dní odo
dňa vyhodnotenia ponúk v tom ktorom kole na nimi oznámený bankový účet;
Správca má právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku a zároveň má správca právo odmietnuť
všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu;
Rovnako si zástupca veriteľov vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku a zároveň má
správca právo odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu

V Košiciach, dňa 08.02.2017
JUDr. Viera Luptáková, správca úpadcu

K003189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SILOINVEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 26 / 0, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 732 780
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Luptáková
Sídlo správcu:
Mlynská 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/50/2014 S1687
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/50/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov
Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov v konkurznom konaní úpadcu : SILOINVEST s.r.o., IČO: 31 732 780 ,
sídlom Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov (ďalej aj ako „Úpadca“)
Dátum a čas konania :

26.01.2017, 13.00 hod

Miesto konania :

Festivalové námestie č.1, 041 84 Košice

Program :

Uloženie záväzného pokynu v IV. kole speňažovania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prítomní : Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, sídlom Ul. 29. augusta 8 – 10, 813
63 Bratislava (ďalej aj ako „zástupca veriteľov“)
Táto zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov predstavuje písomný záznam o zasadnutí zástupcu veriteľov
konanom dňa 26.01.2017 na adrese pobočky zástupcu veriteľov.
Prítomní: Zástupca veriteľov zastúpený JUDr. Silviou Lévayovou
Predmetom zasadnutia zástupcu veriteľov je uloženie záväzného pokynu správcovi.
Zástupcovi veriteľa bola listom zo dňa 19.01.2017, dňa 19.01.2017 mailom a dňa 24.01.2017 poštou, doručená
žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu na speňaženie súpisovej zložky č. 12. všeobecnej podstaty, a to
motorového vozidla Renault KANGOO 1,5 DCI, rok výroby 2008, VIN : VF1KC1EVF39640940, EČ : TV223CH,
súpisová hodnota : 4 400,00 €.
Na základe uvedeného bolo prijaté nasledovné uznesenie zástupcom veriteľov :
Zástupca veriteľov v konkurznom konaní sp.zn. 30K/50/2014, úpadcu : SILOINVEST s.r.o., IČO: 31 732 780,
sídlom Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov súhlasí s navrhovaným spôsobom speňaženia majetku všeobecnej
podstaty podľa § 92 ods. 1) písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZKR“) a udeľuje správcovi konkurznej podstaty súhlas na
odpredaj majetku úpadcu, súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 12, motorové vozidlo Renault
KANGOO 1,5 DCI, rok výroby 2008, VIN : VF1KC1EVF39640940, EČ : TV223CH , súpisová hodnota 4 400,00 €
vo forme ponukového konania, a to za podmienok určených správcom v ozname o ponukovom konaní,
ktorý správca uverejní v Obchodnom vestníku ako aj na troch príslušných webových portáloch, ktoré sa
zaoberajú predajom áut a kde je možnosť bezplatnej inzercie, a to v IV. kole ponukového konania za
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
V prípade neúspechu IV. kola správca požiada zástupcu veriteľov opätovne o uloženie záväzného pokynu.
Zástupca veriteľov vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku a zároveň má právo odmietnuť
všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu
V Košiciach, dňa 26.01.2017
Zástupca veriteľov

-----------------------------------Sociálna
odbor

poisťovňa

ústredie,
pohľadávok

K003190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slovak Sport, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 358 037
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/47/2015 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/47/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

P.č. Inv.číslo popis hnuteľnej veci

miesto

súpisová
hodnota

rok

daň a dôvod
zapísania

sporná
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P.č. Inv.číslo popis hnuteľnej veci

110

Deň vydania: 13.02.2017

miesto
rok
zapísania
hodnota
uloženia
nadobud-nutia majetku do
spolu (EUR)
súpisu

Peugeot Boxer, VIN: VF3YDTMFC12157120, vrátane
jeho príslušenstva a vybavenia tak, ako je špecifikované
v v znaleckom posudku č. 517/2012 zo dňa 21.9.2012
vypracovanom znaleckou organizáciou Znalex s.r.o.,
Hronská 1, 960 01 Zvolen

500000,00

neznámy

sporná
poznámka

Elements
8.2.2017 - §67
Production,
ods. 1 písm.
s.r.o., IČO: 46
a) ZoKR
940 499

K003191
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. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/48/2014S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/48/2014
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Podla § 32 ods. 2 ZKR Správca po uplynutí lehoty na prihlásenie pohľadávok oznamuje veriteľom, že prihlásenú
pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
Podľa § 32 ods. 3 ZKR Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Podľa § 32 ods. 7 Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Na tento účel správca oznamuje veriteľom bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu 350 eur :
Čislo účtu v tvare IBAN : SK77 3100 0000 0010 0031 4688

JUDr. Bohumír Bláha, správca
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K003192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šiška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníšany 148, 049 16 Magnezitovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Dagmar Ďurčeková
Sídlo správcu:
Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S 4K/30/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K30/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis:
V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. – časť mzdy za mesiac 10/2016 a 12/2016 vo výške
686,41 EUR (príjem zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý exekúciou);
súpisová hodnota majetku : 686,41 EUR
menovitá hodnota: 686,41 EUR

v Banskej Bystrici dňa 10.01.2017

JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, správca konkurznej podstaty

K003193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Barcík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 1219/11, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1970
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S 2K/30/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K30/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis:
V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. – časť mzdy za mesiac 10 -12 /2016 vo výške
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(príjem zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý exekúciou);

súpisová hodnota majetku : 1 893,80 EUR
menovitá hodnota: 1 893,80 EUR

v Banskej Bystrici dňa 10.01.2017

JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, správca konkurznej podstaty

K003194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Žitňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poronda 643/11, 919 26 Zavar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.9.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/41/2016 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/41/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty úpadcu Veronika Žitňáková, nar. 18.09.1963, bytom
Poronda 643/11, Zavar, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese
Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod do 12:00 hod a od 13:00
do 15:30 hod., po predchádzajúcom dohovore na tel. čísle 0911 780119 alebo e-mailom obartosovic@gmail.com.

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K003195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Žitňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poronda 643/11, 919 26 Zavar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.9.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/41/2016 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/41/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 z 29.mája
2000

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty úpadcu Veronika Žitňáková, nar. 18.09.1963, bytom
Poronda 643/11, Zavar (ďalej aj ako len „Úpadca“), v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29.05.2000 oznamuje, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 23K/41/2016 -143 zo dňa 31.01.2017, bol
vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV
25/2017 zo dňa 06.02.2017.

Mgr. Ondrej Bartošovič as the bankruptcy trustee of the debtor Veronika Žitňáková, born on 18.09.1963,
residence at Poronda 643/11, Zavar, Slovakia, according to the Direction of the European Council No.
1346/2000 dated 29th of May 2000, obliged to inform you that with the resolution of the District Court
Trnava, proc. no. 23K/41/2016-143, dated on 31th of January 2017 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor´s assets. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak
republic No.: OV 25/2017 dated on 6th of February 2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. Ondrej Bartošovič,
správca, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na
Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika, spis. zn. 23K/41/2016.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
Mgr. Ondrej Bartošovič, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, Slovenská republika. Creditors shall lodge their
claims in one original also to the Okresný súd Trnava (District Court Trnava), Hlavná 49, 917 83 Trnava,
Slovak Republic, to the proc. no. 23K/41/2016.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

The registration of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according to the legal cause; the registration has to be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed by creditor. The registration form can be found on the
website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.

Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámi správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claimhas to be added otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the
bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim
however the creditor can not exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

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

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca úpadcu / debtor´s trustee

K003196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Viršík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/19/2016 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/19/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo
súpisovej
zložky
majetku

10.

VŠEOBECNÁ

PODSTATA

súpisová zložka majetku
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
právny dôvod: zrážky zo mzdy za 01/2017 poukázané zamestnávateľom úpadcu správcovi
(v zmysle § 72 ods. ZoKR)
súpisová hodnota majetku: 112,65 €
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR

JUDr. Ivana Hutňanová, správca

K003197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefa Šálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 1174/2, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/18/2011 S1777
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 3K/18/2011 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/18/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozefa Šálková, nar.: 18.03.1950, bytom: Športovcov
1174/2, 026 01 Dolný Kubín, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 3K/18/2011,
(ďalej len ,,Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 a 79 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku doplnenie súpisu oddelenej
podstaty majetku, a to:

Nehnuteľnosť

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

1
Byt
20.000
20.000

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, Záložné právo v prospech PSS, a.s., IČO: 31 335 004, so sídlom Bajkalská 30,
zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na Bratislava, na základe Záložnej zmluvy zo dňa 28.01.2010, prvé v poradí,
zápis v zozname pohľadávok)
zabezp. suma: 20049,18-€, pohľadávka č. 7
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis bytu/nebytového priestoru

1/1
majetok 3. osoby zabezpečujúci záväzky Úpadcu, 08.02.2017
Byt č. 36

Identifikácia stavby : štát, obec, ulica, orientačné číslo
SR, Dolný Kubín, ul. Športovcov 1174/2
vchodu,
kat. územie,
Veľký Bysterec
číslo LV,
4263
súpisné a parcelové číslo
1174
číslo bytu/nebytového priestoru, číslo poschodia,
Byt č. 36 na 9.p.
podiel na spoločných častiach, na spoločných
5143/255949
zariadeniach, na príslušenstve
podiel na pozemku a na priľahlom pozemku,
-

JUDr. Jana Živická - správca

K003198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefa Šálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 1174/2, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/18/2011 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/18/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozefa Šálková, nar.: 18.03.1950, bytom: Športovcov
1174/2, 026 01 Dolný Kubín, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 3K/18/2011,
(ďalej len ,,Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku doplnenie súpisu všeobecnej podstaty zložky
majetku, a to:

Peňažná pohľadávka

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

12
Peňažná pohľadávka
4.440,41
4.440,41

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Dlžník (meno,priezvisko/názov/bydlisko
sídlo/nar./IČO)
Suma (istina + príslušenstvo)

1/1
Majetok patriaci úpadcovi, 03.02.2017
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30,
P.O. Box 48, 829 48 Bratislava
4.440,41
Stavebné sporenie č. 0223679 3 05 zo dňa
03.09.2008

Právny dôvod vzniku (č. faktúry)

JUDr. Jana Živická - správca

K003199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Zdenko Duraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/71/2016 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/71/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

V predmetnom konkurznom konaní úpadcu, dňa 11.01.2017, správca zverejnil v Obchodnom vestniku č. 7/2017,
pod č. K000567 - Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa - Československá obchodná banka, a.s.,
Michalská 18, Bratislava 815 63, IČO: 36 854 140, ktorý dopĺňa:
·
Číslo

v položke - STAVBA - o ďalšieho zabezpečeného veriteľa v druhom poradí, nasledovne:

Popis
stavby

Štát, obec, ulica,
orientačné číslo
vchodu

Katastrálne Číslo listu Súpisné
Číslo parcely
územie
vlastníctva číslo

Spoluvlastnícky podiel

Deň
zapísania
majetku do
súpisu

Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Slovenská
Rodinný
republika,
dom
Sebedín-Bečov,

1

Bečov
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175

47

Parcela reg. C č.
185/13,
Parcela reg. C č.
185/14

Deň vydania: 13.02.2017

súpisu
1/1 - majetok patriaci do
BSM úpadcu - manželka
úpadcu: Adriana
Durajová r. Bartoňová, 4.1.2017
Viestova 6623/26,
Banská Bystrica, PSČ
974 01, SR

súpisu
LV č. 175, k. ú.:
Bečov, Kúpna
zmluva č.V
3670/2008 z
1.7.2008 - čz
12/2008

pokačovanie tabuľky:
Odkaz na
Hodnota
Deň
Dôvod
Podrobný opis a výška
Označenie
príslušný
zapisovaného
vylúčenia vylúčenia Podrobný opis zabezpečovacieho zabezpečenej pohľadávky
zabezpečeného veriteľa
zápis v
majetku určená
majetku zo majetku zo práva s uvedením ich poradia
zabezpečenej týmto
zabezpečenej
zozname
odhadom
súpisu
súpisu
zabezpečovacím právom
pohľadávky
pohľadávok
správcu
1) Zmluva o zriadení záložného
1)
Pohľadávka
práva k nehnuteľnosti reg. č.
Československá obchodná
1)
zabezpečená
061273/ZA1/1
zo
dňa
banka, a.s., Michalská 18,
pohľadávka zapísaná v
05.06.2008, ktorej vklad bol
Bratislava 815 63, IČO: 36
Zozname
pohľadávok
príslušnou
správou
katastra
854
140,
uplatnená
pod
č.
1
povolený pod V 3669/2008 zo
1) zapísaná v
prihláškou pod por. č.
Československá
dňa 25.06.2008 - zabezpečujúca
Zozname
4/Č-1,
vo
výške
obchodná banka, a.s.,
pohľadávku
č.
4/Č-1
pohľadávok
zabezpečenej
sumy
Michalská 18, Bratislava
zabezpečovacie právo v 1.
pod č. 1
239.234,98 €.
815 63, IČO: 36 854 140 223 740,00 €
poradí
2) zapísaná v
2) Pohľadávka Slovenská
2)
zabezpečená
2) Rozhodnutie
o
zriadení
Zozname
republika - Daňový úrad
pohľadávka zapísaná v
záložného
práva
k
pohľadávok
BB, Nová 13, 974 04
Zozname
pohľadávok
nehnuteľnostiam
č.
pod č. 6
Banská Bystrica, uplatnená
pod č. 6 - Slovenská
20397800/2015
zo
dňa
prihláškou pod por. č.
republika - Daňový úrad
19.06.2015
zabezpečujúce
1/S-1,
vo
výške
BB, Nová 13, 974 04
pohľadávku
č.
1/S-1
zabezpečenej
sumy
Banská Bystrica
zabezpečovacie právo v 2.
195.012,64 €.
poradí

·
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8

v položke - POZEMKY - o ďalšieho zabezpečeného veriteľa v druhom poradí, nasledovne:

Výmera
pozemku v Štát, obec
m²
Slovenská
Trvalé trávne
1665
republika,
porasty
Sebedín-Bečov
Zastavané
Slovenská
plochy a
33
republika,
nádvoria
Sebedín-Bečov
Zastavané
Slovenská
plochy a
15
republika,
nádvoria
Sebedín-Bečov
Zastavané
Slovenská
plochy a
30
republika,
nádvoria
Sebedín-Bečov
Zastavané
Slovenská
plochy a
50
republika,
nádvoria
Sebedín-Bečov
Zastavané
Slovenská
plochy a
146
republika,
nádvoria
Sebedín-Bečov
Zastavané
Slovenská
plochy a
74
republika,
nádvoria
Sebedín-Bečov
Zastavané
Slovenská
plochy a
50
republika,
nádvoria
Sebedín-Bečov
Druh
pozemku

Katastrálne Číslo listu
územie
vlastníctva

Číslo
Spoluvlastnícky podiel
parcely

Deň zapísania
majetku do
súpisu

Bečov

175

185/8

4.1.2017

Bečov

175

185/9

4.1.2017

Bečov

175

185/10

4.1.2017

Bečov

175

Bečov

175

185/11 1/1 - majetok patriaci do BSM úpadcu - 4.1.2017
manželka úpadcu: Adriana Durajová r.
Bartoňová, Viestova 6623/26, Banská
185/12 Bystrica, PSČ 974 01, SR
4.1.2017

Bečov

175

185/13

4.1.2017

Bečov

175

185/14

4.1.2017

Bečov

175

185/15

4.1.2017

pokračovanie tabuľky:
Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

Deň
vylúčenia
majetku
zo súpisu

Dôvod
vylúčenia
majetku
zo súpisu

Podrobný opis
zabezpečovacieho
práva s uvedením ich
poradia

Podrobný opis a výška
zabezpečenej pohľadávky
zabezpečenej týmto
zabezpečovacím právom

Odkaz na
príslušný
zápis v
zozname
pohľadávok

Označenie
zabezpečeného
veriteľa
zabezpečenej
pohľadávky

Hodnota
zapisovaného
majetku
určená
odhadom
správcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LV č. 175,
k. ú.: Bečov,
Kúpna
zmluva č.V
3670/2008 z
1.7.2008 čz 12/2008

·

-

-

-

-
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Deň vydania: 13.02.2017

1) Zmluva o zriadení
záložného
práva
k
1)
zabezpečená
nehnuteľnosti reg. č.
pohľadávka
061273/ZA1/1 zo dňa
zapísaná
v
05.06.2008, ktorej vklad
Zozname
1) Pohľadávka Československá
bol príslušnou správou
pohľadávok pod č.
obchodná banka, a.s., Michalská
katastra povolený pod V
1 - Československá
18, Bratislava 815 63, IČO: 36 854
3669/2008
zo
dňa
1) zapísaná obchodná
banka,
140, uplatnená prihláškou pod por.
25.06.2008
v Zozname a.s., Michalská 18,
č. 4/Č-1, vo výške zabezpečenej
zabezpečujúca
pohľadávok Bratislava 815 63,
sumy 239.234,98 €.
pohľadávku č. 4/Č-1 pod č. 1
IČO: 36 854 140
2)
Pohľadávka
Slovenská
zabezpečovacie právo v
2) zapísaná 2)
zabezpečená
republika - Daňový úrad BB, Nová
1. poradí
v Zozname pohľadávka
13, 974 04 Banská Bystrica,
2)
Rozhodnutie
o
pohľadávok zapísaná
v
uplatnená prihláškou pod por. č.
zriadení
záložného
pod č. 6
Zozname
1/S-1, vo výške zabezpečenej
práva k nehnuteľnostiam
pohľadávok pod č.
sumy
195.012,64
č. 20397800/2015 zo
6
Slovenská
€.
dňa
19.06.2015
republika - Daňový
zabezpečujúce
úrad BB, Nová 13,
pohľadávku č. 1/S-1 974 04 Banská
zabezpečovacie právo v
Bystrica
2. poradí

33 300,00 €
660,00 €
300,00 €
600,00 €
1 000,00 €
2 920,00 €
1 480,00 €

1 000,00 €

v položke - BYT - bez doplnenia.

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K003200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVITSTROJ, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 101, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 474 568
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Okružná 18, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/66/2015 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/66/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o zrušení II. kola ponukového konania
Dňa 08.02.2017 bolo v Obchodnom vestníku č. 27/2017 publikované oznámenie o II. kole ponukového konania na
predaj časti podniku úpadcu. Správca týmto oznamuje, že v zmysle podmienok a uložených záväzných
pokynov zrušuje II. kolo ponukové konanie na predaj časti podniku úpadcu.

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