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K003325
Spisová značka: 6K/49/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Petra Kochrdová, nar.
05.04.1978, bytom Ľuda Zúbka 3167/13, 841 01 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je Mgr. Ján Kováčik, so
sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1557, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Ján Kováčik, so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava,
zn. správcu: S 1557, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 8.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003326
Spisová značka: 6K/52/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: GRIFON s.r.o., so sídlom Karpatská 5, 811 05
Bratislava, IČO: 36 744 832, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Adam Puškár, Karpatská 5, 811 05 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GRIFON s.r.o., so sídlom Karpatská 5, 811 05 Bratislava, IČO:
36 744 832, uznesením zo dňa 09.01.2017, č. k. 6K/52/2016-65 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: GRIFON
s.r.o., so sídlom Karpatská 5, 811 05 Bratislava, IČO: 36 744 832, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 02.02.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.2.2017
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K003327
Spisová značka: 6K/52/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: GRIFON s.r.o., so sídlom Karpatská 5, 811 05
Bratislava, IČO: 36 744 832, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Adam Puškár, Karpatská 5, 811 05 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GRIFON s.r.o., so sídlom Karpatská 5, 811 05 Bratislava, IČO:
36 744 832, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie Lužná 6, 851 04 Bratislava, zn.
správcu: S 1233, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 672,03 Eur.
Súd ukladá štatutárnemu orgánu: 1/ Stefano Turchet, Via Roma 44/A, Porcia (PN) 330 80, Taliansko a 2/ Alessandro
Feltrin, Via Curtoledo 41, Fontanafredda (PN) 330 74, Taliansko, dlžníka: GRIFON s.r.o., so sídlom Karpatská 5, 811
05 Bratislava, IČO: 36 744 832, povinnosť zaplatiť spoločne a nerozdielne predbežnému správcovi: Mgr. Miloš Ágg,
so sídlom kancelárie Lužná 6, 851 04 Bratislava, zn. správcu: S 1233, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov
spolu v celkovej výške 672,03 Eur a to do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 zák. č
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
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 8.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003328
Spisová značka: 6K/11/2015
Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lýdie Noskovičovej a členov senátu: JUDr.
Eugena Palášthyho a JUDr. Paulíny Pacherovej, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AD-RIVA
s.r.o., so sídlom: Nám. SNP 15, 811 08 Bratislava, IČO: 35 878 606, právne zastúpený: HAVLÁT & PARTNERS, so
sídlom: Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava, ktorého správcom je SKP, k.s., so sídlom: Palisády 33, 811 06
Bratislava, značka správcu: S1359, v konaní o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, na
odvolanie I.. M. Ž., N.. XX.XX.XXXX, T. B.: L.Á. XXXX/XX, XXX XX S., korešpondenčná adresa: S. X/B, XXX XX
Bratislava, proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.09.2016, vydané v konaní pod č. k. 6K/11/2015215, takto
rozhodol
Súd odvolanie I.. M. Ž., N.. XX.XX.XXXX, T. B.: L. XXXX/XX, XXX XX S., korešpondenčná adresa: S. X/B, XXX XX
Bratislava, proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.09.2016, vydané v konaní pod č. k. 6K/11/2015215, o d m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon
pripúšťa (§ 419 CSP), v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia
odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodol v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods.
1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie
a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v prípadoch
vymedzených § 429 ods. 2 CSP.
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda,
z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje sa nesprávne (dovolacie dôvody)
a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh), (§ 428 CSP).
Nesplnenie náležitostí vyžadovaných § 428 a § 429 CSP má za následok
odmietnutie dovolania (§ 447 písm. d/, e/ CSP).
dňa 24.1.2017
JUDr. Lýdia Noskovičová, predsedníčka senátu
K003329
Spisová značka: 8K/36/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TP Hotel Družba,
s.r.o., so sídlom Černockého 2, 831 05 Bratislava, IČO: 35 782 706,
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu TP Hotel Družba, s.r.o., so sídlom Černockého 2, 831 05 Bratislava,
IČO: 35 782 706, uznáva za malý.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003330
Spisová značka: 8K/36/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TP Hotel Družba, s.r.o., so sídlom
Černockého 2, 831 05 Bratislava, IČO: 35 782 706, správcom ktorého je: Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie
Digital Park II - Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S 1363
rozhodol

Súd určuje, že na podanie doručené od veriteľa:
-EKORDA s.r.o., IČO: 31 364 438, správcovi: Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Digital Park II - Einsteinova 25,
851 01 Bratislava, zn. správcu: S 1363, sa prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003331
Spisová značka: 4K/84/2016
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
Spisová značka: 4K 84/2016
Okresný súd Banská Bystrica
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, a
ním označených veriteľov Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava a
Sociálnu poisťovňu, ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava
proti
dlžníkovi: HEPAR s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 634 311
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám oznamuje, že termín pojednávania určený na deň 06. marca 2017 o 10:00 h na Okresnom súde Banská
Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie
je zrušený z dôvodu, že dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť v zmysle § 19 ods. 1 písm. c) ZKR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K003332
Spisová značka: 4K/84/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so
sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka HEPAR
s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 634 311, takto
rozhodol
I.
Súd u s t a n o v u j e spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, značka správcu S1240 do funkcie predbežného
správcu dlžníka - HEPAR s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 634 311.
II.
Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy
o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie,
druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28
dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu
o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo
doručené predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K003333
Spisová značka: 2K/68/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jozef Mackovič, nar. 03. 03.
1976, bytom Tajov 200, 976 34 Tajov, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Eva Chromčíková, so sídlom
kancelárie 960 01 Zvolen, J. Bottu 2098/30, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Jozef Mackovič, nar. 03. 03. 1976, bytom Tajov 200, 976 34 Tajov, po
splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
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 09.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003334
Spisová značka: 1R/7/2014
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 Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BRETOIL, s.r.o., so sídlom
984 01 Lučenec, A. Wágnera 1780/32, IČO: 36 793 329, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 13227/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je KRIVANKON, k. s., so sídlom
kancelárie 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 33, 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 - NIKOS INVEST s.r.o., so sídlom A. Wágnera 32, 984 01 Lučenec, IČO: 45 686
840 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - SHER HOLDING LTD, so sídlom Akara Bldg., 24 De
Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, BVI, IČO: 1527233 v rozsahu prihlásenej pohľadávky vo výške
283.916,50 EUR, zapísanej v konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 10
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 09.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003335
Spisová značka: 32R/1/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: INVITA, s.r.o., so sídlom: Jazerná 3, 040 12
Košice, IČO: 36 853 020 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto
rozhodol
Z a č í n a r e š t r u k t u r a l i z a č n é k o n a n i e voči dlžníkovi: INVITA, s.r.o., so sídlom: Jazerná 3, 040 12
Košice, IČO: 36 853 020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 8.2.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K003336
Spisová značka: 31K/39/2015

Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Veronika Vaľovská, narodená:
06.11.1985, trvale bytom: Komenského 2206/37, 075 01 Trebišov, o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Mgr. Veronika Vaľovská, narodená: 06.11.1985, trvale bytom:
Komenského 2206/37, 075 01 Trebišov z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch vyhotoveniach.
V odvolaní saVydáva
popri Ministerstvo
všeobecných
náležitostiach
podania
(§ podľa
127 ods.
1 ač.2200/2011
C.s.p.) Z.
uvedie,
proti ktorému
rozhodnutiu
spravodlivosti
Slovenskej
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zákona
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zákonov
svojom webovom
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Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 9.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003337
Spisová značka: 31K/33/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Novák, narodený: 09.08.1989, trvale
bytom: Cejkov 92, 076 05 Cejkov, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., so sídlom kancelárie: Štúrova 27, 040 01
Košice, zn. správcu: S1613 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 375,52 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 375,52 EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D19 - 141/2016 správcovi podstaty, JUDr. Ing. Peter Grendel,
PhD., so sídlom kancelárie: Štúrova 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1613 na účet č. SK0209000000005120649755,
do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 9.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003338
Spisová značka: 31K/51/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Antaš, narodený: 16.02.1977, trvale bytom: Obec
Hrabušice o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol

P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie: Jána Kalinčiaka
2591/6, 071 01 Michalovce, zn. správcu: S1701, odmenu vo výške 165,97 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie: Jána Kalinčiaka 2591/6, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1701, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 167,56 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Matúš Čepček, so sídlom
kancelárie: Jána Kalinčiaka 2591/6, 071 01 Michalovce, zn. správcu: S1701 odmenu vo výške 333,53 EUR z
preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19 - 195/2016 na účet č. SK62 0900 0000 0050
7572 0603, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
vyhotoveniach na Okresnom
súde
Košiceniektorých
I.
a o zmene
a doplnení
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§6127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Košice I dňa 9.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003339
Spisová značka: 31K/14/2010
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: ONTE-Slovakia, s.r.o., so sídlom: Orechová 115, 072 51
Orechová, IČO: 36 592 471, o návrhu navrhovateľa: SMART Group Trade, s.r.o., so sídlom: Stará prešovská 10, 040
01 Košice, IČO: 47 971 436, na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol

Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: SMART Group Trade, s.r.o., so sídlom: Stará
prešovská 10, 040 01 Košice, IČO: 47 971 436 namiesto pôvodného veriteľa: ALDAMA EUROPEA, S.A., so sídlom:
San Julian de la Vega, s/n. 27614 Sarria ( Lugo ), Španielsko, IČO: A-ES98340037 v časti postúpených pohľadávok
vedených v zozname pohľadávok pod č. 18 až 25.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 9.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003340
Spisová značka: 32K/3/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Marcel Árendáš, nar. 23.2.1972, bytom Wilsonovo nábrežie
141/12, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Marcel Árendáš, nar. 23.2.1972, bytom
Wilsonovo nábrežie 141/12, 949 01 Nitra, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e Ing. Mgr.Štefana Kozára, sídlo kancelárie správcu Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra za
predbežného správcu dlžníkovi Marcel Árendáš, nar. 23.2.1972, bytom Wilsonovo nábrežie 141/12, 949 01 Nitra.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia 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 Nitra dňa 8.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003341
Spisová značka: 32K/4/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Attila Darázs, nar. 25.10.1966, bytom Podzáhradná 1315/18,
947 01 Hurbanovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Attila Darázs, nar. 25.10.1966, bytom Podzáhradná
1315/18, 947 01 Hurbanovo, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Attila Darázs, nar. 25.10.1966, bytom Podzáhradná
1315/18, 947 01 Hurbanovo.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.

U s t a n o v u j e správcu JUDr. Marek Ďuran, sídlo kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka Attila Darázs, nar. 25.10.1966, bytom Podzáhradná 1315/18, 947
01 Hurbanovo, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky,
ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom rovnopise aj na Okresnom súde
Nitra. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Attila Darázs, nar. 25.10.1966, bytom Podzáhradná 1315/18, 947 01 Hurbanovo, 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.
VI.
P o u č u j e dlžníka o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok
ustanovených zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
VII.
P o u č u j e účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa §
14 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003342
Spisová značka: 32NcKR/6/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Zaťka, nar.3.6.1985, bytom Potočná 216/57, 935 21
Tlmače, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.
Po v o ľ u j e oddlženie dlžníka Jozef Zaťka, nar.3.6.1985, bytom Potočná 216/57, 935 21 Tlmače.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr.Jozefa Majorána, adresa kancelárie Ulica Ľudovíta Štúra 3,
934 01 Levice.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podliehať písomnému súhlasu správcu nasledovne:
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- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru a právne úkony
dlžníka smerujúce ku skončeniu pracovného pomeru,
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935 21 Tlmače.
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II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr.Jozefa Majorána, adresa kancelárie Ulica Ľudovíta Štúra 3,
934 01 Levice.
III.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia
podliehať písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony
dlžníka smerujúce ku skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník j e p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného roka poskytnúť
správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 1.320 eur; ak táto suma presiahne 70%
čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume
najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
V.U k l a d á správcovi v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať súdu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom a na konci každého skúšobného roka podať súdu podrobnú
správu o plnení povinností dlžníkom počas uplynulého skúšobného roka a o rozdelení poskytnutých finančných
prostriedkoch medzi veriteľov dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003343
Spisová značka: 31K/47/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ján Remenár, nar. 20.11.1956, bytom 956 05 Nitrianska
Blatnica č. 7, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Ján Remenár, nar. 20.11.1956, bytom 956 05 Nitrianska
Blatnica č. 7, takto
rozhodol
I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ján Remenár, nar. 20.11.1956, bytom 956 05 Nitrianska Blatnica č. 7.
II. Súd otvára malý konkurz.
III. Súd ustanovuje správcu Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra. Značka správcu
S1770.
IV. Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V. Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až
6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predpisov, sa neprihliada.
9
VI. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
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vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až
6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
VI. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VII. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené
námietky súd neprihliada.
VIII. Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s návrhom na
vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať okrem
všeobecných náležitostí návrhu aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov.
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 8.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003344
Spisová značka: 31R/1/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : LENCOS spol. s r.o., IČO: 34 097 805, so sídlom Nádražný
rad 28, 934 01 Levice, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: LENCOS spol. s r.o., IČO: 34 097 805, so
sídlom Nádražný rad 28, 934 01 Levice, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie dlžníka LENCOS spol. s r.o., IČO: 34 097 805, so sídlom Nádražný rad 28, 934
01 Levice.
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 9.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003345
Spisová značka: 32NcKR/22/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Száraz, nar. 11.3.1983, bytom Sv. Kelemena
1107/7, 941 07 Veľký Kýr, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.
Po v o ľ u j e oddlženie dlžníka Róbert Száraz, nar. 11.3.1983, bytom Sv. Kelemena 1107/7, 941 07
Veľký Kýr.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska
2959/18A, 949
01 Nitra.
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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podliehať písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony

I.
Po v o32/2017
ľ u j e oddlženie dlžníka Konkurzy
Róbert Száraz,
nar. 11.3.1983, bytom Sv. Kelemena
1107/7,15.02.2017
941 07
Obchodný vestník
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
Veľký Kýr.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska
2959/18A, 949 01 Nitra.
III.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia
podliehať písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony
dlžníka smerujúce ku skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v
peňažnom vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v
jednom kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník j e p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného roka poskytnúť
správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 3.240 eur; ak táto suma presiahne 70%
čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume
najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
V.U k l a d á správcovi v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať súdu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom a na konci každého skúšobného roka podať súdu podrobnú
správu o plnení povinností dlžníkom počas uplynulého skúšobného roka a o rozdelení poskytnutých finančných
prostriedkoch medzi veriteľov dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003346
Spisová značka: 31K/4/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Lukáš Szeder, nar. 5.2.1987, bytom Novozámocká cesta
354/10, 941 10 Tvrdošovce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Lukáš Szeder, nar. 5.2.1987, bytom
Novozámocká cesta 354/10, 941 10 Tvrdošovce, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Lukáš Szeder, nar. 5.2.1987, bytom Novozámocká cesta 354/10, 941 10
Tvrdošovce.
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 9.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, 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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K003347
Spisová značka: 27K/19/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Bratislavské rádiodiagnostické centrum, a.s., so sídlom
Bratislava, Námestie SNP č. 10, IČO: 36 543 381, zastúpeného v konaní advokátom: JUDr. Tomáš Kozovský, so
sídlom Bratislava, Björnsonova č. 8, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: MEDFIN-lízing, a.s., so sídlom
Želiezovce, Komenského č. 36, IČO: 35 826 584, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka:
MEDFIN-lízing, a.s., so sídlom Želiezovce,
Komenského č. 36, IČO: 35 826 584.
II.
Ustanovuje do funkcie správcu: G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom:
Levice, SNP č. 56, IČO: 47254831.
III. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, na predpísanom tlačive v jednom rovnopise
správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn. 27K/19/2016. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / v ďalšom texte len ZoKR / ). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( §
28 ods. 6 ZoKR ). Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
IV. Ukladá správcovi povinnosť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu informovať veriteľov dlžníka: MEDFINlízing, a.s., so sídlom Želiezovce, Komenského č. 36, IČO: 35 826 584, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v
zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
V. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
VI. Súd poučuje veriteľov, že 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 <http://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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ). 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 ZoKR ).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečenáVydáva
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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
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(ďalej len "podmienená
pohľadávka"); práva spojené
s podmienenou
pohľadávkou je však podmienený
veriteľ
Obchodný
vestník 32/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
15.02.2017
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky ( § 28 ods. 5 ZoKR ). 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 ZoKR ).
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, ods. 8 ZoKR ).
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 ZoKR ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia
prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
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).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 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 9.2.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K003348
Spisová značka: 27K/2/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta Szederová, nar. 05.10.1982, bytom Tvrdošovce,
Novozámocká cesta č. 354/10, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Iveta Szederová, nar. 05.10.1982, bytom
Tvrdošovce, Novozámocká cesta č. 354/10, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: Iveta Szederová, nar. 05.10.1982, bytom Tvrdošovce, Novozámocká cesta
č. 354/10.
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 9.2.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Renáta Šišková, sudca
K003349
Spisová značka: 2K/12/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu WUUDMASTER, s.r.o. v konkurze, so
sídlom 082 42 Janov 29, IČO: 36 477 010, správcom ktorého je JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o žiadosti správcu na udelenie súhlasu s prijatím ponúk na odkúpenie
hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty v 3. kole ponukového konania, takto
rozhodol
udeľuje správcovi súhlas s prijatím ponuky na odkúpenie hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty v 3.
kole ponukového konania od: Peter Adamek, Ladislava Novomeského 1231/10, 977 01 Brezno, IČO: 47 037 865, a
to pre súpisovú zložku:
č. 6 Pasová brúska SAC CLS/S 1000 v hodnote 388,- eur,
č. 7 Odsávanie SF00SF/HP so silom r.v. 2005 v hodnote 110,- eur,
č. 10 Fréza SVILLIET - FILS v hodnote 30,- eur,
č. 11 Formátovacia píla S11 5E v hodnote 110,- eur,
č. 14 Vŕtačka zvislá B17 pro v hodnote 30,- eur,
č. 17 Hobľovačka typ 400 v hodnote 28,- eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003350
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, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva JUDr. Máriu Ledinskú, so sídlom kancelárie Kukorelliho 58, 066 01 Humenné, z funkcie správcu úpadcu,
ustanovuje za správcu úpadcu: Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné,
ukladá povinnosť odvolanému správcovi JUDr. Márii Ledinskej, aby novému správcovi bezodkladne predložil všetku
dokumentáciu úpadcu, predložil mu podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003351
Spisová značka: 2K/83/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Štefaňák, nar. 9.4.1969,
bytom Bernolákova 5, 059 71 Ľubica, správcom ktorého je JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná
9, 059 51 Poprad - Matejovce, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
udeľuje správcovi súhlas na vylúčenie majetku úpadcu - súpisová zložka č. 37: Obchodný podiel úpadcu v
obchodnej spoločnosti HeBi, s.r.o., so sídlom Bernolákova 206/5, 059 71 Ľubica, IČO: 45 645 230, zaradenej do
súpisu všeobecnej podstaty (OV č. 180/2016 zo dňa 20.9.2016), zo súpisu všeobecnej podstaty z dôvodu, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
uvedenú súpisovú zložku
majetku nie je možné speňažiť.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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udeľuje správcovi súhlas na vylúčenie majetku úpadcu - súpisová zložka č. 37: Obchodný podiel úpadcu v
obchodnej spoločnosti HeBi, s.r.o., so sídlom Bernolákova 206/5, 059 71 Ľubica, IČO: 45 645 230, zaradenej do
súpisu všeobecnej podstaty (OV č. 180/2016 zo dňa 20.9.2016), zo súpisu všeobecnej podstaty z dôvodu, že
uvedenú súpisovú zložku majetku nie je možné speňažiť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 9.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003352
Spisová značka: 4K/2/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PAMA Košice s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Okružná
785/24, 058 01 Poprad, IČO: 36 578 819, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Petra Rychnavského, so sídlom kancelárie Rázusova
111, 093 01 Vranov nad Topľou.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 8.2.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K003353
Spisová značka: 2K/45/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: ZAĽUBOVA
s.r.o. v konkurze, so sídlom Šafárikova 5944/30, 080 01 Prešov, IČO: 36 516 007, správcom ktorého je JUDr. Marián
Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu, takto
rozhodol
ukladá spoločnosti ZAĽUBOVA RANČ s.r.o., so sídlom 094 15 Zámutov 635, IČO: 47 799 455, pokutu vo výške
300,- eur, ktorú je povinná zaplatiť do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia k rukám správcu JUDr. Mariána
Novikmeca, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu o uložení pokuty je oprávnený podať odvolanie do 30 dní od doručenia ten, komu bola pokuta
uložená prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
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spravodlivosti
republiky
podľa
zákona č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
Podľa § 363 Civilného
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Proti tomuto uzneseniu o uložení pokuty je oprávnený podať odvolanie do 30 dní od doručenia ten, komu bola pokuta
uložená 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).
Okresný súd Prešov dňa 9.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003354
Spisová značka: 2K/37/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KG Export s.r.o., so
sídlom Štefánikova 992/45, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 122 781, správcom ktorého je Ing. Emil Čerevka, so sídlom
kancelárie Štefánikova 17, 066 01 Humenné, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu,
takto
rozhodol
Priznáva Ing. Emilovi Čerevkovi, so sídlom kancelárie Štefánikova 17, 066 01 Humenné za výkon funkcie
predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 796,66 eura a náhradu výdavkov vo výške 407,42 eura, ktoré mu
budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 22.8.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 95/2016.
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Ing. Emila Čerevku,
so sídlom kancelárie Štefánikova 17, 066 01 Humenné nevyčerpanú časť preddavku vo výške 455,62 eura zloženého
dňa 22.8.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 95/2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 9.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003355
Spisová značka: 22K/1/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Drahomíra Vojčíková, nar.
25.07.1966, trvale bytom 972 02 Opatovce nad Nitrou 637, uznaný za malý, ktorého správcom je Ing. Beata
Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32,018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1180, o návrhu
správcu na vyplatenie nespotrebovanej časti preddavku, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila Ing. Beate Krausovej so sídlom
kancelárie Bratislavská 354/32,018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1180, preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura na účet zriadený za účelom konkurzu, a to z preddavku
zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 1/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín dňa 8.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K003356
Spisová značka: 38K/3/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Radoslav Zderka, nar. 16.12.1976,
bydliskom Lipová 6/33, 972 51 Handlová, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Martin Hurtiš so sídlom
kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, značka správcu S1559, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po
splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Radoslav Zderka, nar. 16.12.1976, bydliskom Lipová 6/33, 972 51 Handlová sa zrušuje
po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
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).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 8.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K003357
Spisová značka: 38K/15/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jozef Novák, nar. 20.11.1952,
bydliskom Moyzesova 865/64, 017 01 Považská Bystrica, uznaný za malý, ktorého správcom je obchodná
spoločnosť B.F.B. správcovská, v. o. s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36
832 006, značka správcu S1220, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Jozef Novák, nar. 20.11.1952, bydliskom Moyzesova 865/64, 017 01 Považská Bystrica
sa zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
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).
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 Trenčín dňa 8.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K003358
Spisová značka: 38K/15/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jozef Novák, nar. 20.11.1952, bydliskom Moyzesova
865/64, 017 01 Považská Bystrica, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Jozef Novák, nar. 20.11.1952, bydliskom Moyzesova 865/64, 017 01 Považská
Bystrica, na povolenie oddlženia sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom (§ 199 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 8.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K003359
Spisová značka: 38K/52/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Slavomír Mičko, nar. 26.5.1974, trvale
bytom Újazd 68, 913 31 Skalka nad Váhom, ktorého správcom je obchodná spoločnosť Správcovský dom, k. s. so
sídlom kancelárie Nitrianska 42, 985 01 Partizánske, IČO 47 236 329, značka správcu S1571, o odmene a
výdavkoch predbežného správcu takto
rozhodol
I. Predbežnému správcovi obchodná spoločnosť Správcovský dom, k. s. so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 985 01
Partizánske, IČO 47 236 329, značka správcu S1571, sa priznáva paušálna odmena vo výške 124,48 eura a
náhrada preukázaných výdavkov za zisťovanie majetku dlžníka vo výške 15,70 eura.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila predbežnému správcovi
Správcovský dom, k. s. so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 985 01 Partizánske, IČO 47 236 329, značka správcu
S1571, priznanú odmenu vo výške 124,48 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 15,70 eura na účet
správcu, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19
88/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku
prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací
návrh). (§ 127
ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 9.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K003360
Spisová značka: 22R/2/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa dlžníka Peter Psotný - PE - PS, Žabinská 294/35, 911 05 Trenčín,
IČO 33180130, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka Peter Psotný - PE - PS, Žabinská 294/35, 911 05
Trenčín, IČO 33180130, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
I. Povoľuje sa reštrukturalizácia dlžníka Peter Psotný - PE - PS, Žabinská 294/35, 911 05 Trenčín, IČO 33180130.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje Mgr. Barbora Koncová so sídlom kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01
Trenčín, zapísaný v zozname správcov pod značkou S1792.
III. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka Peter Psotný - PE - PS,
Žabinská 294/35, 911 05 Trenčín, IČO 33180130, 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.
IV. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v
jednom rovnopise u správcu. Za deň povolenia reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.
V. Určuje sa rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
-

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej
právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie 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,
vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.),
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 5 000 eur, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych
úkonov dlžníka schválených správcom,
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky.
VI. Poučenie pre veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou
prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z.. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u
správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po
lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 zák. č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Podľa § 122 zák. č.
7/2005 Z.z. prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydliska alebo názov a sídlo
veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková
suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatní v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky
určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia
reštrukturalizácie Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka alebo Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu
na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii
považuje
za nezabezpečenú
pohľadávku.
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požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
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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. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa
pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
VII. Účastník reštrukturalizačného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 9.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K003361
Spisová značka: 40K/4/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Olga Kellenbergerová, nar. 11.05.1959, trvale bytom
Lúčna 535/13, 972 17 Kanianka, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Olga Kellenbergerová, nar.
11.05.1959, trvale bytom Lúčna 535/13,
972 17 Kanianka takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Olga Kellenbergerová, nar. 11.05.1959, trvale bytom Lúčna 535/13, 972
17 Kanianka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Trenčín dňa 8.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K003362
Spisová značka: 40K/62/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marián Ďurkovič, nar. 17.09.1970, trvale bytom
Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany, vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Marián Ďurkovič fy.
asyx s miestom podnikania Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany, IČO 33 570 191, zast. Mgr. René Nguyen, advokát,
so sídlom Jesenského 230/7, 958 01 Partizánske, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Marián
Ďurkovič, nar. 17.09.1970, trvale bytom Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany, vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod
obchodným menom Marián Ďurkovič fy. asyx s miestom podnikania Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany, IČO 33 570
191, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Marián Ďurkovič, nar. 17.09.1970, trvale bytom Sládkovičova 77/14, 956
18 Bošany, vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Marián Ďurkovič fy. asyx s miestom
podnikania Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany, IČO 33 570 191.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Marián Ďurkovič, nar. 17.09.1970, trvale bytom Sládkovičova 77/14, 956
18 Bošany, vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Marián Ďurkovič fy. asyx s miestom
podnikania Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany, IČO 33 570 191.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Otília Prachařová so sídlom kancelárie Centrum I. 57/132, 018 41
Dubnica nad Váhom, značka správcu S41.
III. Konkurz sa uznáva za malý.
IV. Ukladá 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. V ďalšom
období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. Ukladá správcovi povinnosť 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, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní
prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
40K/62/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa poučuje, že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zák.
č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich dlhov.
Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005
Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005
Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). K
prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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
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výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou
rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto21
veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie
veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce
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ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s poukazom na
výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou
rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie
veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce
postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie
práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci
do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č.
7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
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
zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 9.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K003363
Spisová značka: 38K/40/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť LUXOR a. s. v
konkurze so sídlom Školská 226, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 327 123, ktorého správcom je JUDr. Miroslava
Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, o návrhu
správcu na vyplatenie nevyčerpaného preddavku, takto
rozhodol
U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Miroslave
Žitníkovej so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, nevyplatený
preddavok vo výške 1 659,70 eura na účet úpadcu zriadený za účelom konkurzu, a to z preddavku zloženého
navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 68/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 9.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 15.02.2017

K003364
Spisová značka: 23K/36/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VVL INVEST, s.r.o.,
IČO 35902124, Tamaškovičova 17, Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka č. 25147/T, správcom ktorého je: Insolvenčný správca, ks., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, Trnava, o
odmene predbežného správcu, takto
rozhodol

Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi Insolvenčný správca, ks., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, Trnava,
odmenu vo výške 663,88 eur a úhradu hotových výdavkov vo výške 327,04 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu
preukázaných výdavkov vo výške 990,92 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
evidovaného pod pol. reg. D19 97/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu
ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K003365
Spisová značka: 23K/4/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Blažko, nar. 24.7.1988,
Mozartova 11, Trnava, zast.: Advokátska spoločnosť s.r.o., Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správcom majetku
ktorého je JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, Trnava, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto 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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uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K003366
Spisová značka: 23K/1/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Mário Obuch, nar. 11.9.1972,
Sása 703, 930 37 Lehnice, správcom ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13,
Trnava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K003367
Spisová značka: 23K/38/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Čačala, nar. 12.6.1977, Ulica L.
v. Beethovena 5649/21, Trnava, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi FARDOUS PARTNERS správcovská k.s., P. Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa,
nespotrebovanú časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo výške 664 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť preddavku
Vydáva Ministerstvo
Slovenskej
republiky podľa
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
na úhradu nákladov
konkurzu spravodlivosti
vo výške 664
eur evidovaného
podzákona
pol. reg.
D19 100/2016
a to do 3vestníku
dní od
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
právoplatnosti tohto uznesenia.
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Súd p o u k a z u j e správcovi FARDOUS PARTNERS správcovská k.s., P. Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa,
nespotrebovanú časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo výške 664 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť preddavku
na úhradu nákladov konkurzu vo výške 664 eur evidovaného pod pol. reg. D19 100/2016 a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K003368
Spisová značka: 4K/1/2017
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 4K/1/2017
PREDVOLANIE
Vo veci
Navrhovateľa - veriteľ:
Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
Dlžník:
Július Franček, nar. 12.11. 1974, bytom Oslobodenia 882/3, 028 01 Trstená
Vec:
O vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 11.4. 2017 o 09.00 hod.
na Okresný súd Žilina, v miestnosti č. dv.: 2 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!
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
V Žiline, dňa 9.2. 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
Za správnosť vyhotovenia:
Čičmanová
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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
(§32/2017
184 ods. 2 CSP).
Obchodný
vestník
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 15.02.2017
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
V Žiline, dňa 9.2. 2017
Za správnosť vyhotovenia: Čičmanová

Okresný súd Žilina dňa 9.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K003369
Spisová značka: 2K/22/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníčky: Veronika Koniarová, nar.
19.06.1991, bytom Matúškova 4/25, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, ktorej správcom je: Ing.
Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 664,00 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 664,00 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina
dňa 29.11.2016 a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 166 rok
2016, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. 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.
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.
Okresný súd Žilina dňa 9.2.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K003370
Spisová značka: 2K/22/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníčky: Veronika Koniarová, nar.
19.06.1991, bytom Matúškova 4/25, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, ktorej správcom je: Ing.
Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného
speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka vrátane
fotokópii výpisov z účtov.
Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu vždy predložiť správu v prípade, že má v úmysle uzatvoriť
zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov
úpadcu a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu
minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola
zmluvná strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením
zmluvy.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o predložiť
zmene a doplnení
niektorých
zákonov
na svojomproti
webovom
sídle: zostavený
www.justice.gov.sk
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jeho predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky
zákonné náležitosti a prílohy, pričom musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.

fotokópii výpisov z účtov.
Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu vždy predložiť správu v prípade, že má v úmysle uzatvoriť
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úpadcu a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu
minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola
zmluvná strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením
zmluvy.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť zoznam pohľadávok proti podstate zostavený podľa § 96 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. do 5 dní od jeho zostavenia, ako aj návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred
jeho predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky
zákonné náležitosti a prílohy, pričom musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. 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.
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.
Okresný súd Žilina dňa 9.2.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K003371
Spisová značka: 3K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne: Anna Garabašová, nar. 23.5.1955,
bytom Fiačice 39, 032 14 Gôtovany, podnikajúca pod obchodným menom Anna Garabašová - PRÁČOVŇA JAM, s
miestom podnikania Fiačice 39, 032 14 Gôtovany, IČO: 41327659, správkyňou ktorého je: JUDr. Eva Plichtová,
PhD., so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty. Poukázaná suma slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadkyni na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 30.12.2016
a vedeného pod položkou registra 182, rok 2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) 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.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 9.2.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K003372
Spisová značka: 3K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne: Anna Garabašová, nar. 23.5.1955,
bytom Fiačice 39, 032 14 Gôtovany, podnikajúca pod obchodným menom Anna Garabašová - PRÁČOVŇA JAM, s
miestom podnikania Fiačice 39, 032 14 Gôtovany, IČO: 41327659, správkyňou ktorého je: JUDr. Eva Plichtová,
PhD., so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát
spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku
koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred jeho
predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) 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.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 9.2.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K003373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josuno s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pilárikova 5, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 682 179
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Hlohová 10, 821 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2015 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/61/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
súpisová
deň
Adresa, kde
hodnota
spoluvlastnícky zapísania dôvod
sa majetok
majetku v
podiel
majetku
zapísania
nachádza
€
do súpisu

Inventárne
Por.číslo
Názov / Popis
číslo

881

882

Právo na zvýšené nájomné podľa čl. 6. Nájomnej
zmluvy zo dňa 01.12.2008 voči Nájomcovi vo forme
naturálnej obligácie v dôsledku opomenutia
úpadcom, odporovateľnosť ktorého uplatnil správca
konkurzný
--------------91 833,49
u Nájomcu písomne 14.12.2016 a 21.12.2016, a
účet
ktoré Nájomca písomne uznal listami zo dňa
17.01.2017 a 24.01.2017 a uhradil v prospech
všeobecnej podstaty
Právo na prevádzkové a vedľajšie výdavky podľa čl.
7. Nájomnej zmluvy zo dňa 01.12.2008 voči
Nájomcovi vo forme naturálnej obligácie v dôsledku
opomenutia úpadcu, odporovateľnosť ktorého
konkurzný
--------------110 098,67
uplatnil správca u Nájomcu písomne 04.01.2017, a
účet
ktoré Nájomca písomne uznal listami zo dňa
18.01.2017 a 24.01.2017 a uhradil v prospech
všeobecnej podstaty

1/1

majetok
podliehajúci
2.2.2017 konkurzu podľa
§ 80 ods. 1
ZoKR

1/1

majetok
podliehajúci
2.2.2017 konkurzu podľa
§ 80 ods. 1
ZoKR

K003374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Durajová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Todeková
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/86/2016 S609
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/86/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata 1 – oprava (doplnenie o relevantné údaje)

Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 175 pre kat. úz. Bečov, pod A parcely registra „C“ parc. č. 185/8 – TTP o výmere
1665 m2, parc. č. 185/9 – zastavaná plocha o výmere 33 m2, parc. č. 185/10 – zastavaná plocha o výmere 15 m2,
Popis
oddelenej
parc. č. 185/11 zastavaná plocha o výmere 30 m2, parc. č. 185/12 zastavaná plocha o výmere 50 m2, parc. č.
podstaty č. 1
185/13 zastavaná plocha o výmere 146 m2, parc. č. 185/14 zastavaná plocha o výmere 74 m2, parc. č. 185/15 – TTP
o výmere 50 m2, pod A ďalej stavba – rodinný dom č.s. 47 na parc. 185/13, 185/14
1/1 – BSM spoločne s Ing. Zdenko Duraj, bytom Sebedín, Bečov 47 „v konkurze“ (Uznesenie Okresného súdu
Spoluvlastnícky podiel
v Banskej Bystrici č. k. 2K 71/2016)
Súpisová hodnota podľa
265.000,- €
ohodnotenia správcom
Deň
zapísania
do
27. 1. 2017
súpisu
Dôvod zapísania do
Kúpna zmluva č.V 3670/2008 z 1.7.2008 - čz 12/2008
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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Zabezpečený veriteľ
Československá obchodná banka, a. s. , IČO: 36854 40, Michalská 18, Bratislava
Popis
Zmluva o zriadení záložného práva reg. č. 061273/ZA1/1 zo dňa 5. 6. 2008, vklad záložného práva do katastra
zabezpečovacieho
Banská Bystrica pod č. V 3669/2008 zo dňa 25. 6. 2008
práva
Poradie
zabezpečovacieho
prvé
práva
Opis
a výška
Pohľadávka z úveru v celkovej výške 239.234,98 € v členení istina v sume 228.641,72 €, úroky v sume 9.970,31 €,
zabezpečenej
úrok z omeškania v sume 399,83 €, náklady uplatnenia v sume 223,12 € / ÚR reg. 061273 zo dňa 05. 06. 2008/
pohľadávky
Pohľadávka zapísaná v
Pod poradovým číslom 2
zozname

Oddelená podstata 2 – oprava (doplnenie o relevantné údaje)

Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 4680 kat. úz. Brezno , pod A Stavba sup. č. 1108 na parcelách č. 3270/2,
Popis oddelenej podstaty č. 2 3271, 3272, 3273, 3274, obytná dom OČ 3, 5, 7, 9, 11, pod B vchod 9, podlažie 7, byt č. 18 v celku, podiel na
spol. častiach a spol. zariadeniach domu v 6258/726201 inách
1/1 – BSM spoločne s Ing. Zdenko Duraj, bytom Sebedín, Bečov 47 „v konkurze“ (Uznesenie Okresného súdu
Spoluvlastnícky podiel
v Banskej Bystrici č. k. 2K 71/2016)
Súpisová hodnota podľa
30.000,- €
ohodnotenia správcom
Deň zapísania do súpisu
27. 1. 2017
Dôvod zapísania do súpisu Kúpna zmluva V 1395/05 zo dňa 24.4.2006 - čz 756/06
Zabezpečený veriteľ
Československá obchodná banka, a. s. , IČO: 36854 40, Michalská 18, Bratislava
Popis
zabezpečovacieho Zmluva o zriadení záložného práva reg. č. 061273/ZA1/2 zo dňa 5. 6. 2008, vklad záložného práva do katastra
práva
Brezno pod č. V 1353/2008 zo dňa 10. 7. 2008
Poradie zabezpečovacieho
druhé
práva
Pohľadávka z úveru v celkovej výške 239.234,98 € v členení istina v sume 228.641,72 €, úroky v sume 9.970,31
Opis a výška zabezpečenej
€, úrok z omeškania v sume 399,83 €, náklady uplatnenia v sume 223,12 € / ÚR reg. 061273 zo dňa 05. 06.
pohľadávky
2008/
Pohľadávka
zapísaná
v
Pod poradovým číslom 2
zozname

K003375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sanford s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 450 835
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/4/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/4/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Advisors k.s., IČO: 46 570 675 so sídlom kancelárie: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, ako reštrukturalizačný
správca dlžníka: Sanford s.r.o. so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, IČO: 47 450 835, oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
reštrukturalizačného spisu v kancelárii správcu na adrese: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, počas stránkových
hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne deň vopred a to na vyššie uvedenej adrese, alebo na
tel. čísle: +421 948 376 167, e-mailom: office@advisorsks.sk

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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K003376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sanford s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 450 835
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/4/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/4/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako reštrukturalizačný správca dlžníka : Sanford
s.r.o. so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 450 835 (ďalej len
„dlžník“), oznamujem nasledovné:
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as a restructuring
trustee of the debtor Sanford s.r.o. registered office Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava Slovak
republic, identification number: 47 450 835 (hereinafter only “the debtor“), notify you as follows:
V právnej veci navrhovateľa – dlžníka o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka rozhodol Okresný súd
Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn. 6R/4/2016, uznesením zo dňa 30.11.2016, o začatí reštrukturalizačného
konania. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 233/2016 dňa 06.12.2016,
pričom reštrukturalizačné konanie sa považuje za začaté dňa 07.12.2016.
In the case of the petitioner – debtor on the proposal for permit of restructuring of the debtor, the District
Court Bratislava I in the proceedings held under file no. 6R/4/2016, by the resolution of 30th October 2016,
decided on the initiation of restructuring proceedings. The resolution was published in the Commercial
Bulletin of the Slovak Republic no. 233/2016 on 6th December 2016, while the restructuring proceedings is
deemed to be commenced on 7th December 2016.
Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 30.01.2017 povolil reštrukturalizáciu dlžníka. Uznesenie o povolení
reštrukturalizácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 26/2017 dňa 07.02.2017, pričom reštrukturalizácia
dlžníka sa považuje za povolenú od dňa 08.02.2017. Týmto dňom sa začína reštrukturalizácia dlžníka.
The District Court Banská Bystrica by the resolution of 30th January 2017 permitted the restructuring of the
debtor. The resolution on permission of restructuring was published in the Commercial Bulletin no. 26/2017
on 7th January 2017, while the restructuring of the debtor is deemed to be permitted from the date of 8th
January 2017. The restructuring of the debtor commences as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote
30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu:

Advisors k.s.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
Slovenská republika

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 30 days from the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 30 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:

Advisors k.s.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
Slovenská republika

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 09.02.2017.
The date 9th February 2017 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k
dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
The application shall always state the name, surname and address or name and registered office of the
creditor and the debtor, the legal cause of creation of the claim, the order of satisfaction of the claim and the
amount of the claim divided into principal and accessions and the accessions broken down by legal cause
of the creation; the application must be dated and signed by the creditor. Also the creditors of the claims
the creation of which depend on fulfilment of certain condition, register their claims in the same way, while
there shall be stated the condition on which the claim is dependent and also the creditors of the claims
secured with the real right who shall state in the separate application form the type, order and legal cause of
the creation of real right along with stating the property by which itcis securted and the amount up to which
it vis secured. The claim is applied in the Euro currency. Documents proving the data referred to in the
application shall be enclosed to the application. A creditor who is an accounting entity, shall state in the
application whether the claim is recorded in its accounts.
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.
If a creditor does not have residence or registered office or branch of the company in the territory of the
Slovak Republic, it is required to state in the application a representative that has residence or registered
office in the territory of the Slovak Republic for service of documents.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne.
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Any applications which do not meet the statutory requirements, are not signed and dated or are not
received within the deadline, shall not taken into account. Unregistered security right shall expire by
elapsing the deadline for loding the claims.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku
možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
The trustee is not required to invite the creditor to supplement or correct an incomplete or incorrect
application. Application may be corrected or amended only so that the original application will be replaced
by a new application form with the trustee, namely only by the deadline for lodging the claims.
V zmysle ZKR sa za pohľadávky, ktoré sa do reštrukturalizácie prihlasujú prihláškou podľa vyššie uvedených zásad,
považujú všetky peňažné nároky, ktoré vznikli voči dlžníkovi do začatia reštrukturalizačného konania, t. j. do dátumu
07.12.2016 (vrátane).
Under the Act on Bankruptcy and Restructuring all monetary claims against the debtor that arose by the
date of initiation of restructuring proceedings, i.e. by the date 7th December 2016 (inclusive) are considered
to be the claims that are registered in the restructuring by lodging an application under the above
principles.
V zmysle §120 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas
reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa
tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v
prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.
Pursuant to section 120 par. 1 of the Act on Bankruptcy and Restructuring, unless this Act provides
otherwise, only the creditors that registered their claims in the manner provided by this Act have the right
to exercise their rights during the restructuring. If these claims in restructuring are not properly and timely
applied by lodging the application, the right to enforce these claims against the debtor in case of
confirmation of the restructuring plan by the court, expires.
V zmysle § 155 ZKR, zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov, ktorí
riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi, ako aj
riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok dlžníka; to platí rovnako aj pre
podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou.
In accordance with section 155 of the Act on Bankruptcy and Restructuring, by publishing the resolution on
confirmation of the plan in the Commercial Bulletin the right of creditors who did not properly and timely
registered their claims under this Act, to enforce these claims against the debtor expires, as well as the
security rights relating to the property of the debtor that have not been properly and timely registered; the
same is applied also to the contingent claims which should have been applied by lodging an application.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU
member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000
dated 29th May 2000.
V Bratislave dňa 09.02.2017
In Bratislava, on 9th February 2017
Advisors k.s. - JUDr. Pavel Škoda, reštrukturalizačný správca
Advisors k.s. - JUDr. Pavel Škoda, restructuring trustee of debtor
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K003377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Vojtech Zubaj,VOJSTAV-STAVEBNÁ OBCHODNÁ
ČINNOSŤ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Múrna 890, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 856 358
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2011 S 1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2011
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

JUDr. Eva Plichtová, PhD., spávca konkurznej pdstaty úpadcu Vojtech Zubaj, nar. 23.8.1954, bytom Múrna 890,
032 61 Važec, podnikajúceho pod obchodným menom Vojtech Zubaj, VOJSTAV – STAVEBNÁ OBCHODNÁ
ČINNOSŤ, s miestom podnikania Múrna 890, 032 61 Važec, IČO: 10 856 358 týmto oznamuje, že v zmysle
ust. § 96 ods.2) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zostavil zoznam pohľadávok proti podstate. Správca rovnako oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku oddelenej
postaty zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., Einsteinova 19, Bratislava.
Zástupca veriteľov, veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada. Termín nahliadnutia do zoznamu pohľadávok je možný po predchádzajúcej dohode veriteľa so
správcom.

V Dolnom Kubíne dňa 09.02.2017

JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca

K003378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Euro LOGOS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senecká cesta 2, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 232 475
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/8/2014 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/8/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca úpadcu Euro LOGOS, s.r.o. v konkurze, so sídlom Senecká cesta 2, 931 01
Šamorín, IČO:36 232 475, v súlade s §-om 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 10.03.2017 o 09.00
hod. v zasadacej miestnosti STAVEBNEJ SPOLOČNOSTI RAVING, a.s. na adrese Vrbovská cesta 15, Piešťany.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o doterajšom priebehu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Záver
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prezentácia účastníkov bude od 8.45 hod.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti a výpis zo zákonom určeného registra. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Piešťanoch, dňa 09.02.2017.
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, konkurzný správca

K003379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Vilčeková "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Stodolu 8, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/78/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/78/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná podstata
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: osobné motorové vozidlo Citroen XSARA PICASO; EČV: KK
610BB; VIN: VF7CH6FZC38899143; Rok výroby: 2001; Farba: Strieborná; Súpisová hodnota majetku: 6.000,00
EUR.

K003380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SWH, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Velické námestie 1178/15, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 511 311
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský
Sídlo správcu:
Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2016 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/25/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica
z konania 1. schôdze so zástupcom veriteľov

Obchodné meno/ meno

SWH, s.r.o.
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Velické námestie 1178/15
05801 Poprad

IČO:

44 511 311

Spisová značka súdu:

4K/25/2016

Spisová značka správcu:

4K/25/2016 S 816

Iné zverejnenie:

Zápisnica o priebehu 1. schôdze so zástupcom veriteľov

Miesto konania:

Rázusova 111/19, 039 01 Vranov nad Topľou – kancelária správcu

Termín konania:

06.02.2017

Začiatok konania:

11.20 hod.

Predseda schôdze:

JUDr. Peter Rychnavský, správca

Na začiatku schôdze boli prítomní:

1. Predseda schôdze:

JUDr. Peter Rychnavský

b.) Zástupca veriteľov: Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, zastúpený Slovenskou
konsolidačnou, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na základe plnomocenstva z 4.11.2016,
splnomocnencom 12.12.2016,

Prvá schôdza veriteľského výboru bola zvolaná správcom konkurznej podstaty podľa § 38 ZKR.

c .) Program schôdze:

1./ Otvorenie
2./ Udelenie záväzného pokynu na pokračovanie v konkurznom konaní
3./ Rôzne a záver
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Prítomný:
Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, zastúpený Slovenskou konsolidačnou,
a.s.,
so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na základe
plnomocenstva z 4.11.2016
– zástupca veriteľov

K bodu 1.

Úvodom správca poukázal že v tejto veci ide o malý konkurz, v ktorom zastupuje záujmy veriteľov jediný
zástupca veriteľov a to Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, zastúpený Slovenskou konsolidačnou, a.s., so
sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na základe plnomocenstva z 4.11.2016, prijaté
splnomocnencom 12.12.2016. Konštatoval, že schôdzu so zástupcom veriteľov zvolal dňa 06.02.2017 a že
schôdza so zástupcom veriteľov je uznášania schopná.
Správca zopakoval informácie o zistenom majetku, teda že nebol zistený žiaden majetok, preto ani nebola
spísaná všeobecná podstata.

Uznesenie č. 1

Zástupca nezabezpečených veriteľov berie na vedomie informáciu správcu o stave zisťovania majetku úpadcu.

K bodu 2.

Zástupca nezabezpečených veriteľov uvádza, že usmerňuje správcu konkurznej podstaty tak, aby si
písomným podaním vypýtal záväzný pokyn od zástupcu veriteľov adresované priamo na Konsolidačnú a.s., do
Bratislavy.

Uznesenie č. 2

Zástupca nezabezpečených veriteľov ukladá správcovi konkurznej podstaty vyžiadať si záväzný pokyn
o pokračovaní v konkurznom konaní priamo od zástupcu veriteľa - Slovenská republika – Daňový úrad Prešov,
zastúpený Slovenskou konsolidačnou, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.

K bodu 3.

Správca konkurznej podstaty konštatuje, že program zasadnutia 1. schôdze so zástupcom veriteľov bol vyčerpaný,
poďakoval zástupcovi veriteľov za účasť. Schôdza bola ukončená o 11.55 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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Zástupca veriteľov : Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, zastúpený Slovenskou
konsolidačnou, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na základe plnomocenstva z 4.11.2016,
splnomocnencom 12.12.2016,

prijaté

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

Predseda schôdze so zástupcom veriteľov: JUDr. Peter Rychnavský, správca

K003381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agnesa Kajtárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradna 1608/6, 935 32 Marcelova - Krátke Kesy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/45/2015 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/45/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážka zo mzdy v akom môže byť postihnutá exekúciou podľa ust. § 72, ods.2 zákona 7/2005. Súpisova hodnota
za mesiac február 2017 je 597,32 €. Deň zapísania 8.2.2017.

JUDr. Mariana Zavacká - správca

K003382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Havierniková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra Nitra, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27K/22/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/22/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Finančná hotovosť zložená do notárskej úschovy úpadkyňou.
Dátum vyhotovenia 10.2.2017
Dátum zapísania : 10.2.2017
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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Informácie o súpisovej zložke majetku :
Typ : Iná majetková hodnota
Stav : Zaradený do súpisu
Súpisová hodnota : 1 700,00 €
Majetok sa nachádza : Register Notársky úcet notára JUDr. Jany Jánošovej, Štefánikova 27, Nitra
Dôvod zapísania : Majetok určený úpadkyňou pre účely konkurzného konania

Spoluvlastnícky podiel na rodinnom dome v intraviláne obce Liptovská Teplá, okres Ružomberok v podiele 1/48.
Dátum vyhotovenia : 10.2.2017
Dátum zapísania : 10.2.2017
Informácie o súpisovej zložke majetku :
Typ : Stavba
Stav : Zaradený do súpisu
Súpisová hodnota : 700,00 €
Majetok sa nachádza : Liptovská Teplá 176, Liptovská Teplá, PSČ 03483, Štát Slovensko,
Názov katastrálneho územia Liptovská Teplá, číslo listu vlastníctva 2198, číslo parcely 166
Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/48
Dôvod zapísania : Majetok vedený na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností v podielovom spoluvlastníctve
úpadkyne
Poznámka : K pozemku pod stavbou nie je evidovaný právny vzťah na liste vlastníctva

JUDr. Jozef Majorán, správca

K003383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrášová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej armády 172/45 172/45, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31K/79/2015 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/79/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážka zo mzdy v akom môže byť postihnutá exekúciou podľa ust. § 72, ods.2 zákona 7/2005. Súpisova hodnota
za mesiac február je 22,92 €. Deň zapísania 8.2.2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Mariana Zavacká - správca

K003384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Hrušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/16/2016S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/16/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové položky majetku:
5. INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
popis:
príjem
podliehajúci
- súpisová hodnota: 300,00,-EUR

konkurznej

podstate

za

obdobie

8/2016

konkurznej

podstate

za

obdobie

9/2016

6. INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
popis:
príjem
podliehajúci
- súpisová hodnota: 300,00,-EUR
7. INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
popis:
príjem
podliehajúci
- súpisová hodnota: 200,00,-EUR

konkurznej

podstate

za

obdobie

10/2016

konkurznej

podstate

za

obdobie

11/2016

konkurznej

podstate

za

obdobie

12/2016

8. INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
popis:
príjem
podliehajúci
- súpisová hodnota: 250,00,-EUR
9. INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
popis:
príjem
podliehajúci
- súpisová hodnota: 500,00,-EUR

JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty

K003385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Oslanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drietoma 770, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/4/2015 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/4/2015
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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40K/4/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súp.č. Popis majetku

Dôvod zápisu

Deň
zápisu

Podstata

Súpisová
hodn.

25.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2 (zrážka zo mzdy) december 2016

§ 72 ods. 2 ZKR

8.2.2017

všeobecná 174,08 €

26.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu

§67 ods.1 písm. b)
ZKR

8.2.2017

všeobecná 410,00 €

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K003386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Chovanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Lapáš 230, 951 04 Veľký Lapáš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.4.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/83/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/83/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
I. Všeobecná časť
V konkurznej veci úpadcu, a to Ing. Juraj Chovanec, nar. 9.4.1985, trvale bytom Malý Lapáš 230, 951 04 Veľký
Lapáš bol Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 32K/83/2015 zo dňa 21.3.2016 vyhlásený malý konkurz na
majetok dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
60/2016 dňa 30.3.2016. Predmetné Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.7.2016 a vykonateľnosť dňa
31.7.2016.
Správca v zmysle § 76 zák. č. 7/2005 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení /ďalej len ZKR/,
vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty. Tento súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 103/2016 zo dňa 30.5.2016
Súpis všeobecnej podstaty bol následne doplňovaný o príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR.
Majetok všeobecnej podstaty tvoria súpisové zložky majetku:
Finančná hotovosť vo výške 1700 eur, OV č. 103/2016 zo dňa 30.5.2016
·
·

·
·
·
·

príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR zrážka zo mzdy za apríl 2016, OV č.
103/2016 zo dňa 30.5.2016 vo výške 313,78 eur
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
o zrážka zo mzdy za máj 2016, OV č. 172/2016 zo dňa 7.9.2016 vo výške 507,78 eur
o zrážka zo mzdy za jún 2016, OV č. 172/2016 zo dňa 7.9.2016 vo výške 335,78 eur
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR zrážka zo mzdy za júl 2016, OV č.
182/2016 zo dňa 22.9.2016 vo výške 303,17 eur
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR zrážka zo mzdy za august 2016, OV č.
202/2016 zo dňa 20.10.2016 vo výške 303,17 eur
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR zrážka zo mzdy za september 2016, OV č.
216/2016 zo dňa 10.11.2016 vo výške 316,00 eur
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR zrážka zo mzdy za október 2016, OV č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR zrážka zo mzdy za október 2016, OV č.
236/2016 zo dňa 20.10.2016 vo výške 669,19 eur
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR zrážka zo mzdy za november 2016, OV č.
12/2017 zo dňa 18.1.2017 vo výške 409,16 eur
nespotrebovaná časť odmeny a náhrady hotových výdavkov predbežného správcu 482,91 eur

Dňa 1.7.2016 sa konala prvá schôdza veriteľov, pričom za zástupcu veriteľov v zmysle ust. § 107 ods. 2 ZKR, bol
zvolený veriteľ z konečného zoznamu pohľadávok pod č. 1 - 3, a to Consumer Finance Holding a.s., Hlavné
námestie 12, Bratislava.
Do majetku bolo zahrnuté:
·
·
·
·

finančné prostriedky vo výške
mzda podľa § 72 ods. 2 ZKR v sume
nespotrebovaná časť odmeny
kreditný úrok
Spolu:

1700 €
3158,03 €
482,91 €
0,04 €
5340,98 €

Pohľadávky proti podstate:
Právny dôvod

Čas vzniku: suma v € Uspokojenie dátum Rozsah v € Por. Dôvod priradenia

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

6.4.2016

1,15

6.4.2016

1,15

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

6.4.2016

1,15

6.4.2016

1,15

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

15.4.2016

1,15

15.4.2016

1,15

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

20.4.2016

1,15

20.4.2016

1,15

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR Bankové poplatky

29.4.2016

1,5

29.4.2016

1,50

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

17.5.2016

1,15

17.5.2016

1,15

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR Bankové poplatky

31.5.2016

1,80

31.5.2016

1,80

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

16.6.2016

1,30

16.6.2016

1,30

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR Bankové poplatky

30.6.2016

1,65

30.6.2016

1,65

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

1.7.2016

1,30

1.7.2016

1,30

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

4.7.2016

1,15

4.7.2016

1,15

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

4.7.2016

1,30

4.7.2016

1,30

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

4.7.2016

1,15

4.7.2016

1,15

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

6.7.2016

1,15

6.7.2016

1,15

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

12.7.2016

1,15

12.7.2016

1,15

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR Bankové poplatky

29.7.2016

1,65

29.7.2016

1,65

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR Bankové poplatky

31.8.2016

2,65

31.8.2016

2,65

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR Bankové poplatky

30.9.2016

1,65

30.9.2016

1,65

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

7.10.2016

1,25

7.10.2016

1,25

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR Bankové poplatky

31.10.2016 1,65

31.10.2016

1,65

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR Bankové poplatky

30.11.2016 1 ,65

30.11.2016

1 ,65

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR Bankové poplatky

31.12.2016 1,65

31.12.2016

1,65

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR Paušálne výdavky

250

250

§ 87 ods. 2 ZKR Odmena správcu do 1.schôdze veriteľov

663,88

663,88

SPOLU

odmena

943,58

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II. Rozvrhová časť
Celkovo
príjmy
konkurzného
konania:
Celková
suma
pohľadávok
proti podstate
zahrnutých
do konečného
Odmena správcu spolu: 184,61 € /vyhl. č. 665/2005 Z.z. v platnom znení,
·
·

5340,98
rozvrhu:

943,58

€
€.

príjem §17/2 vyhlášky – 5% z 3158,03 eur t.j. 157,90 eur,
zabezpečenie fin. prostriedkov § 20/2 vyhlášky – 1% z 1700 eur t.j. 17,- eur/

Súdny poplatok spolu: 9,71 € / 0,2% zo sumy 4858,03 € /
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov po odrátaní odmeny správcu a súdneho
poplatku: 4212,79 €
Z rozvrhu budú nezabezpečení veritelia uspokojení pomerne, a to takto:

Prihlásená suma v Priznaná suma v Popretá suma v Suma k rozvrhu v
€:
€:
€:
€

P.č. Veriteľ:
1

Consumer Finance Holding a.s., Hl. námestie 12, Kežmarok 5451,43

5451,43

0

489,77

2

Consumer Finance Holding a.s., Hl. námestie 12, Kežmarok 3999,34

3999,34

0

359,31

3

Consumer Finance Holding a.s., Hl. námestie 12, Kežmarok 1925,99

1925,99

0

173,04

4

Poštová banka, Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava

5321,19

5321,19

0

478,07

5

ZUNO BANK AG, Digital park II, Einsteinova 23, Bratislava

5120,90

5120,90

0

460,07

6

ZUNO BANK AG, Digital park II, Einsteinova 23, Bratislava

11112,03

11112,03

0

998,33

7

Mgr. Milan Gráf, Chryzantémová 976/17, Nitrianske
Hrnčiarovce

13000

13000

0

1167,95

8

Ing. Stanislav Szabo – ES KREDIT, Budovateľská 2256/44,
960
Šala

960

0

86,25

JUDr. Vlasta Suchanová
správca

K003387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Balcar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sverepec 6, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2015S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu Milan Balcar, sp. zn. 40K/29/2015
26. Iná majetková hodnota:
popis: zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. č a s ť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 8/2016 u zamestnávateľa MANY, s.r.o.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hodnota: 167,98,-€
27. Iná majetková hodnota:
popis: zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. č a s ť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 9/2016 u zamestnávateľa MANY, s.r.o.
hodnota: 160,32,-€
28. Iná majetková hodnota:
popis: zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. č a s ť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 10/2016 u zamestnávateľa MANY, s.r.o.
hodnota: 160,32,-€
29. Iná majetková hodnota:
popis: zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. č a s ť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 11/2016 u zamestnávateľa VIX s.r.o.
hodnota: 6,31,-€
30. Iná majetková hodnota:
popis: zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. č a s ť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 12/2016 u zamestnávateľa VIX s.r.o.
hodnota: 6,36,-€
31. Iná majetková hodnota:
popis: zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. č a s ť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 12/2016 u zamestnávateľa MANY s.r.o.
hodnota: 175,26,-€

JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty

K003388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kapičiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 45, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/50/2016 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/50/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: Marek Kapičiak, nar. 13.05.1984, trv. byt. 1. mája 45, 902 01 Pezinok týmto v
zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty nasledovne:
3. hnuteľná vec: nákladné vozidlo PEUGEOT PARTNER FT 190C GCWJYB/./., kategória N1, VIN
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. hnuteľná vec: nákladné vozidlo PEUGEOT PARTNER FT 190C GCWJYB/./., kategória N1, VIN
VF3GCWJUB96157331, EČ PK219EA, rok výroby - 2005, farba čierna, súpisová hodnota 1250,- €,
4. hnuteľná vec: nákladné vozidlo FIAT DUCATO 3.0 JTD 17 H 250/DDMFC/CXL, kategória N1, VIN
ZFA25000001533618, EČ PK410CM, rok výroby - 2009, farba biela, súpisová hodnota 5000,- €,
5. hnuteľná vec: nákladné vozidlo FIAT DUCATO 2.0 JTD 244/AAMFA/AX, kategória
ZFA24400007579381, EČ PK566BT, rok výroby - 2005, farba biela, súpisová hodnota 750,- €,

N1,

VIN

Mgr. Michal Kiča, správca

K003389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Limba - Skalka, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternícka 117/19, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 589 821
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/70/2016 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/70/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu Limba
- Skalka, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Veternícka 117/19, 967 01 Kremnica, Slovenská republika, IČO: 31
589 821 v súlade s ust. 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov úpadcu na deň
24.03.2017 od 11:00 hod. s miestom konania v sídle kancelárie správcu na adrese Lazovná 20, 974 01 Banská
Bystrica.
Program schôdze:
1.

otvorenie schôdze;

2.

správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania;

3.

voľba zástupcu veriteľov;

4.

rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ods. 1 ZKR;

5.

záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Prezentácia veriteľov sa bude
konať v mieste konania schôdze veriteľov dňa 24.03.2017 od 10.45 hod. Veritelia sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby musia predložiť aj výpis z obchodného registra alebo iného
registra, v ktorom sú zapísané. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
a doklad totožnosti.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K003390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wolf Patrick
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňadická 3019 / 36, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/27/2015 S1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/27/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V súlade s § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. zverejňuje správca konkurznej
podstaty úpadcu Patrick Wolf, bytom Beňadická č. 36, 851 06 Bratislava, nar. 11.05.1969 nasledujúce doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Súpis majetku - všeobecná podstata – pohľadávky z účtu v banke:
Číslo
súpisovej
zložky
1

Dôvod zápisu Dátum zápisu Súpis majetku - Všeobecná
Zostatková
do
súpisu do
súpisu podstata - Pohľadávky z účtu v
suma
majetku
majetku
banke
Zrážka zo mzdy úpadcu dňa
§ 67 odsek 1 08.
februára
06.02.2017 podľa § 72 odsek 2
písm. b) ZKR
2017
552,27 €
zákona č. 7/2005 Z.z.

Číslo účtu

Mena Banka

IBAN:
SK64
mBank
S.A.,
8360 5207 0042 EUR pobočka zahraničnej
0528 8616
banky

V Bratislave, dňa 10. februára 2017

JUDr. Martin Aksamit, správca

K003391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kubalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fedinova 6, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Budiač
Sídlo správcu:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/30/2016 S1175
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/30/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Poradové číslo
7.
8.

Názov súboru
/hnut.veci/nehnuteľnosť
Zrážky zo mzdy – za mesiac 12/2016
Zrážky zo mzdy – za mesiac 01/2017

Dátum zápisu

Počet Hodnota v Eur

Súpisová hodnota v Eur

10.02.2017
10.02.2017

1
1

47,61,- Eur
47,61,- Eur

47,61,- Eur
47,61,- Eur

Ing. Vladimír Budiač, správca

K003392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Leverage Systems s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 16, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 343 589
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 37/2011 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 37/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Ing. Peter Medveď, Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty úpadcu: Leverage
Systems s.r.o., so sídlom: Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 343 589, zvoláva druhú schôdzu
veriteľov , ktorá sa uskutoční dňa 1.3.2017 o 11,00 hod., v kancelárii správcu konkurznej podstaty Ing. Petra
Medveďa, Kapitulská12, 974 01 Banská Bystrica.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba tretieho člena veriteľského výboru
Ukončenie schôdze

Prezentácia veriteľov sa začína o 10,45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc notársky overenú, prípadne poverenie na
zastupovanie a doklad totožnosti.
Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty

K003393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAROP, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Mača 21, 925 21 Malá Mača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 285 528
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/19/2016 S 1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/19/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA
o priebehu schôdze veriteľov úpadcu LAROP, s.r.o., so sídlom Malá Mača 21, IČO: 36 285 528, konkurz
sp.zn. 25K/19/2016 S 1748

Miesto konania: Pázmaňa 2020/30, Šaľa
Termín konania:10.02.2017
Začiatok konania: 10:00
Predseda schôdze a spracovateľ zápisnice: Mgr. Ondrej Bartošovič, správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sp. zn. súdneho spisu: 25K/19/2016
Sp. zn. správcovského spisu: 25K/19/2016 S1748
A. Zoznam prítomných veriteľov:
Právo zúčastniť sa schôdze majú 3 veritelia prihlásených pohľadávok konkrétne:
Daňový úrad Trnava, počet hlasov 4 526.
Slovenská konsolidačná, a.s., počet hlasov 1 000.
Union zdravotná poisťovňa, a.s., počet hlasov 7 137.

Schôdze veriteľov sa zúčastnili nasledovní veritelia:

Slovenská konsolidačná, a.s., zastúpená: Mgr. Martin Petro, nar. 24.05.1990, č. OP: XX XXXXXX, na základe
poverenia zo dňa 02.06.2016
Daňový úrad Trnava, zastúpený Slovenskou konsolidačnou, a.s., na základe plnomocenstva, pričom na schôdzi ju
zastupuje Mgr. Martin Petro, nar. 24.05.1990, č. OP: XX XXXXXX, na základe poverenia zo dňa 02.06.2016.
Žiadny z veriteľov nemá zriadené záložné právo a súpis majetku tvorí iba všeobecná podstata. Percentuálny podiel
hlasov prítomných veriteľov je nasledovný:

Veriteľ (obchodné meno, adresa, sídlo, IČO, Prihlásená a uznaná suma, % podiel hlasov)
1. Daňový úrad Trnava, zistená suma 4 526,33 €, podiel hlasov 81,9 %, počet hlasov 4 526.
2. Slovenská konsolidačná, a.s., zistená suma 1 000,00 €, podiel hlasov 18,1 % , počet hlasov 1 000.

Spolu 5 526 hlasov.

B. Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru resp. zástupcu veriteľov
5. Záver, rôzne

B. 1.) Otvorenie schôdze veriteľov
Otvorenie schôdze vykonal správca, privítal prítomného zástupcu veriteľov a oznámil mu, že schôdza veriteľov bola
riadne zvolaná zverejnením oznamu o zvolaní schôdze v Obchodnom vestníku č. 248/2016 dňa 28.12.2016 pod
číslom K029274, ako aj doručením písomných pozvánok všetkým veriteľom prostredníctvom emailu. Následne bola
všetkým veriteľom ešte oznámená zmena termínu, ktorú zmenu vzali na vedomie. Prezentácia sa uskutočnila o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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všetkým veriteľom ešte oznámená zmena termínu, ktorú zmenu vzali na vedomie. Prezentácia sa uskutočnila o
09,45 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorej kópia je prílohou zápisnice.

Správca oboznámil zástupcu prítomného veriteľa, že v zmysle § 35 ods.3 ZoKR je schôdza uznášania schopná,
pretože je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať. Zároveň správca podal
prítomnému zástupcovi veriteľov informáciu ohľadom vyhlásenia konkurzu a zároveň ho poučil o právach veriteľov a
povinnostiach, spojených s ich účasťou na 1. schôdzi veriteľov a hlasovaní o jednotlivých otázkach v zmysle § 35, §
36, § 37 ZoKR.

Hlasovanie:
Za hlasovali: prítomný veritelia (100% hlasov)
Proti hlasovali: nikto
Zdržali sa hlasovania: nikto

Za prijatie uznesenia č.1 hlasoval prítomný veriteľ, čo činí 100 % hlasov prítomných veriteľov oprávnených hlasovať.

UZNESENIE č. 1 (k bodu 1. predmetu rokovania):
Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie informáciu správcu ohľadom vyhlásenia konkurzu a poučenie o
hlasovaní v zmysle § 35, § 36, § 37 ZoKR.

B. 2.) Správa o činnosti správcu a stave majetku úpadcu
Správu o doterajšom priebehu konania podal správca a podrobne sa v nej zaoberal všetkými úkonmi, vykonanými
do konania schôdze veriteľov. Správca taktiež oboznámil veriteľov so súpisom majetku konkurznej podstaty a s
doterajšími úkonmi správcu.

Hlasovanie
Za: 100% hlasov
Proti: nikto
Zdržali sa: nikto

Za prijatie uznesenia č. 2 hlasovalo 100% hlasov prítomných veriteľov.

UZNESENIE č.2 (k bodu 2. predmetu rokovania):
Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie správu správcu o doterajšom priebehu konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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B. 3.) Voľba zástupcu veriteľov

Schôdza veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZoKR si zvolila zástupcu veriteľov. Správca navrhol za zástupcu veriteľov
prítomného veriteľa s najvyšším počtom hlasom Daňový úrad Trnava. Zástupca ale nemal záujem, aby bol Daňový
úrad Trnava zvolený za zástupcu veriteľov, a tak bola za zástupcu aj s prihliadnutím na postúpenie pohľadávky
Daňového úradu Trnava na Slovenskú konsolidačnú, a.s., navrhnutá za zástupcu veriteľov Slovenská konsolidačná,
a.s.
Hlasovanie:
Za: 100 % hlasov
Proti: nikto
Zdržali sa: nikto

Za prijatie uznesenia č. 3 hlasovalo 100% hlasov prítomných veriteľov

UZNESENIE č.3 (k bodu 3. predmetu rokovania):
Schôdza konkurzných veriteľov za zástupcu veriteľov so 100 % hlasov prítomných veriteľov zvolila veriteľa
spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

B. 4.) Záverom správca skonštatoval, že nikto z prítomných veriteľov nevzniesol námietky proti prijatým uzneseniam
a o 11:00 hod. ukončil 1. schôdzu veriteľov a prítomným veriteľom poďakoval za účasť.

Prílohou tejto zápisnice je prezenčná listina.

V Šali dňa , 10.02.2017
Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K003394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Homolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakytová 406/12, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2016 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/28/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota - príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iná majetková hodnota - príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou (§ 72 ods. 2 ZKR):
- zrážky zo mzdy 12/2016 vo výške 211,17 eur, súpisová hodnota majetku: 211,17 eur
- zrážky zo mzdy 1/2017 vo výške 96,25 eur, súpisová hodnota majetku: 96,25 eur
Mgr. Bohuslav Gelatka, správca

K003395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HJ GROUP, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 11, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 935 472
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Savoy Courtyard Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/41/2015S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3k/41/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka

na

odpredaj

majetku

úpadcu

zapísaného

do

všeobecnej

podstaty.

JUDr. Štefan Dedák, správca so sídlom kancelárie Carlton Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava,
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, pod č. S 1406 (ďalej len „Správca“),
vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu HJ GROUP,
s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 02 Bratislava, IČO: 35 935 472, zapísaného v Obchodnom registri súdu Bratislava
I, oddiel: Sro, vložka č. 36038/B (ďalej len „Úpadca“), prostredníctvom predaja v ponukovom konaní v súlade s § 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“) a s uverejnením v Obchodnom vestníku 14/2017, zo dňa 20.01.2017
po značkou K001288.
Predmet predaja
Predmetom predaja sú dve súpisové zložky majetku patriace do všeobecnej podstaty Úpadcu, zverejnené
v Obchodnom vestníku č.151/2016 zo dňa 05.08.2016, ktoré sú predávané samostatne:
·

Splatený 100% obchodný podiel v spoločnosti PK Triangel s. r. o., so sídlom Pražská 11, Bratislava 811 04,
IČO: 36 791 610;

Spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1 v hodnote: 1,- Eur
Najnižšia akceptovateľná ponúkaná cena spoluvlastníckeho podielu úpadcu je: 1,- Eur
·

Splatený 100% obchodný podiel v spoločnosti FACILITY MANAGEMENT, s. r. o., so sídlom Pražská 11,
Bratislava 811 04, IČO: 36 420 328;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1 v hodnote: 1,- Eur
Najnižšia akceptovateľná ponúkaná cena spoluvlastníckeho podielu úpadcu je: 1,- Eur

Bližšie informácie týkajúce sa majetku patriaceho do všeobecnej podstaty budú záujemcom poskytnuté v kancelárii
Správcu na adrese: Carlton Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, v úradných hodinách (Po-Pi:
9:00-12:00 a 13:00-16:00), telefonicky počas úradných hodín na tel. čísle +421915 550 003, alebo elektronicky na
e-mailovej adrese: office@restrukturalizacia-dedak.sk
Náležitosti ponuky:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemca predloží ponuku s označením predmetu kúpy, kúpnej ceny, v prípade záujemcu, ktorý je podnikateľ
aktuálny výpis z OR resp. so ŽRSR, u ostatných subjektov meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia - na
adresu kancelárie správcu JUDr. Štefan Dedák, Carlton Savoy Courtyard, Mostová 2, Bratislava 811 02,
zn.správcu: S1406 v zalepenej obálke s označením :“KONKURZ 3K/41/2015 – Neotvárať“. Každý záujemca
môže do verejného ponukového konania predložiť na každú položku predávaného majetku jednu ponuku. Ponuka
musí byť doručená najneskôr v lehote do 10 dní od zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Otváranie obálok sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po dni do kedy bolo možné podať ponuky za prítomnosti
minimálne jedného svedka. Vyhodnotenie ponúk a určenie kupujúceho sa uskutoční najneskôr do 7 ( sedem )
pracovných dní od otvárania obálok. Ponuky doručené po uplynutí Správcom určenej lehoty na predkladanie ponúk
sa nebudú považovať za riadne doručené ani i keď boli odoslané ponuky pred uplynutím určenej lehoty. Správca
takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového
konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
Ponuka musí obsahovať:
·

·
·
·

Označenie záujemcu
o právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z príslušného registra podľa osobitného
predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace
o fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo
Označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname majetku
určeného na predaj
Návrh kúpnej ceny
Aktuálny výpis z obchodného registra (resp. zo živnostenského registra) nie starší ako 30 dní

Víťazom ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu sa stane ten záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle
ponukového konania a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku úpadcu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo ponukové konanie zrušiť, resp. opätovne vyhlásiť
ponukové konanie v záujme dosiahnutia čo najvyššieho výťažku pre veriteľov.
Platobné podmienky a uzavretie kúpnej zmluvy
Pri prihlásení sa do zverejneného ponukového konania má záujemca o kúpu povinnosť pred podaním ponuky zložiť
zábezpeku na účet Správcu vo výške 100% zverejnenej ceny majetku na účet IBAN SK4511000000002940019157,
vedený v Tatra banka, a.s.. Až po zložení zábezpeky bude záujemca zaradený do ponukového konania a môže dať
ponuku na odkúpenie. Neúspešným uchádzačom Správca vráti zábezpeku do desať pracovných dní od
vyhodnotenia tohto kola ponukového konania. Úspešného uchádzača vyberie správca, oznámi vybratého záujemcu
zástupcovi veriteľov do troch pracovných dní od vyhodnotenia ponúk a následne vypracuje kúpnu zmluvu a predloží
ju zástupcovi veriteľov na schválenie.
Pokiaľ zástupca veriteľov uzavretie zmluvy schváli, Správca schválenú a správcom podpísanú zmluvu zašle
záujemcovi o kúpu na podpis. Zmluva je uzavretá podpísaním oboma zmluvnými stranami. Správca je povinný plniť
až po doručení podpísanej zmluvy. Záujemca je povinný plniť v lehotách, podľa zmluvy, počítaných od podpisu
zmluvy záujemcom. Pokiaľ záujemca do siedmich dní nedoručí Správcovi podpísanú zmluvu alebo sa so Správcom
nedohodne inak, má sa zato, že od kúpy odstupuje a už nemá záujem o majetok Úpadcu.
Správca môže vyzvať druhého najúspešnejšieho záujemcu o zloženie zábezpeky a predložiť návrh zmluvy na
schválenie zástupcovi veriteľov a takto schválenú zmluvu zaslať na podpis záujemcovi.

Kúpnu cenu musí úspešný uchádzač zaplatiť do troch pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy, inak môže
správca od zmluvy odstúpiť. Kúpna cena má byť uhradená na účet vedený správcom pre tento konkurz, IBAN:
SK4511000000002940019157, vedený v Tatra banka, a.s.. Do zaplatenej kúpnej ceny sa započíta zložená
zábezpeka.
V prípade, ak uchádzač podpíše kúpnu zmluvu a nezaplatí kúpnu cenu ani do 10 dní od jej podpísania, zábezpeka
prepadá v prospech všeobecnej konkurznej podstaty a Správca môže vyzvať druhého najúspešnejšieho záujemcu
o zloženie zábezpeky a predložiť návrh zmluvy na schválenie zástupcovi veriteľov a po schválení vyzve Správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o zloženie zábezpeky a predložiť návrh zmluvy na schválenie zástupcovi veriteľov a po schválení vyzve Správca
druhého najúspešnejšieho uchádzača na podpis kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny.
Odovzdanie a prevzatie nadobudnutého majetku
Majetok úpadcu bude Správcom vydaný prevedený na kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny a v súlade so
zmluvnými podmienkami.

V Bratislave, dňa 08.02.2017.

JUDr. Štefan Dedák, správca úpadcu

K003396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T – IN s.r.o. (TENZONA INVEST s.r.o.)
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 896 981
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: T – IN s.r.o.
(TENZONA INVEST s.r.o.), so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35 896 981 týmto v zmysle ustanovenia §
76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
dopĺňa súpis majetku všeobecnej podstaty
peňažná pohľadávka
Por.
Právny
Suma
Mena
č.
vzniku
3.

dôvod

Hodnota
Deň zapísania
Dôvod zapísania do súpisu
majetku v eur
do súpisu
Uznesenie Okresného súdu Bratislava
sankcia podľa § Ing. Adam Hajdu, nar. 09.10.1956,
10.000,00 EUR
10.000,00
I, č.k. 4K/32/2015-336 zo dňa 10.02.2017
11 ods. 4 ZKR bytom Trnavská 48, Bratislava
02.11.2016
Meno a priezvisko/názov dlžníka

K003397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Mitošinka "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opavská 619/2, 034 01 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K18/2016S1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K18/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca konkurznej podstaty úpadcu
Vladimír Mitošinka, nar. 11. 03. 1987, trvale bytom Opavská 619/2, Liptovský Mikuláš oznamuje v súlade s ust. § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. , že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 10. 02. 2017 doručená
prihláška pohľadávky poradové číslo č. 1 v celkovej sume 4 863,27 Eur veriteľa Slavomír Camber, bytom Žiarska
635/4, Litovský Mikuláš a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom 3/C1.
Správca oznamujem konkurzným veriteľom, že v súlade s ust. § 32 ods. 3) a ods. 8) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii je prípadné popretie pohľadávok iným veriteľom účinné len ak je podané u správcu na
predpísanom tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku a súčasne ak v tej istej lehote zaplatí kauciu 350,- Eur za popretie každej pohľadávky uplatnenej
samostatnou prihláškou na bankový účet úpadcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN
SK0409000000000332447255 BIC: GIBASKBX, číslo účtu 332447255/0900, variabilný symbol: číslo pohľadávky
podľa zoznamu pohľadávok.
Podľa ust. § 32 ods. 3) a ods. 7) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii je prípadné popretie
pohľadávok iným veriteľom účinné len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive a súčasne ak v tej istej lehote
zaplatí kauciu 350,- Eur za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou na uvedený bankový
účet.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky a kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty.
V prípade dôvodnosti popretia pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.
V Martine dňa 10. 02. 2017

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K003398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Jarabiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátlovce 42, 919 55 Kátlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1975
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení IV. kola ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany,
vyhlasuje IV. kolo ponukového konania na samostatné speňaženie majetku úpadcu, Silvia Jarabiková, nar. 8. 11.
1975, 919 56 Kátlovce 42, a to hnuteľných vecí:
č. súp. zložky

iná majetková hodnota

súpisová hodnota

15

základná kuchynské linka 210 cm, r. v. 2012

100,00 €

16

zelená rohová rozkladacia sedacia súprava, r. v. 2011

200,00 €

1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu, B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50,
921 01 Piešťany, osobne alebo poštou do 21. dní odo od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku v
zalepenej obálke s označením "KONKURZ, 23K/16/2015, NEOTVÁRAŤ“.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
3. Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) presné označenie záujemcu o kúpu majetku:
- pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, bydlisko a vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
- pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO a podpis štatutárneho zástupcu,
b) ponuku kúpnej ceny v eurách, pričom najnižšia kúpna cena musí byť vo výške 40 % súpisovej hodnoty zložky
majetku,
c) musí sa v nej uviesť, že sa vzťahuje na hnuteľnú vec, ktorá je predmetom ponukového konania,
4. Záväznú ponuku nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná
priamo záujemcom alebo osobou konajúcou na základe plnomocenstva, sa nebude prihliadať.
5. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami záväzného pokynu a ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých
najvyšších rovnakých podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom, ponuka ktorého
záujemcu bude úspešná.
6. Ponuka záujemcu môže byť považovaná za úspešnú len v prípade, ak zástupca veriteľov výšku kúpnej ceny
ponuky správcovi odsúhlasí.
7. Po obdržaní súhlasu zástupcu veriteľov s ponukou kúpnej ceny oznámi správca úspešnému záujemcovi, že jeho
ponuka bola najvýhodnejšia. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto
záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
8. V lehote určenej správcom je úspešný záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu a podpísať kúpnu
zmluvu.
9. Všetky náklady spojené s prevodom majetku znáša víťaz ponukového konania.
10. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok majetku po dohode so správcom na č. 0948 966 771.
Piešťany 10. 2. 2017
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K003399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Mrázik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Do Ulice 835/23, 013 01 Teplička and Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 5K/22/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/22/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr.Jaroslav Plichta, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Branislav Mrázik nar.12.11.1976 trvale bytom Do Ulice 835/23, 013 01 Teplička nad Váhom, konkurzná vec vedená
na OS Žilina pod sp.zn.:5K/22/2015
týmto v zmysle ustanovenia §76 ods.3 ZoKR zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové
zložky majetku:
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Typ súpisovej zložky
Spol.
Názov/popis hnuteľnej veci všeobecná podstata
majetku
úpadcu

Deň vydania: 15.02.2017

podiel Súpis.
majetku

finančná hotovosť

zrážky zo mzdy úpadcu pripísané na účet správy
1/1
podstaty dňa 9.12.2016

€566,01

finančná hotovosť

zrážky zo mzdy úpadcu pripísané na účet správy
1/1
podstaty dňa 10.1.2017

€981,00

finančná hotovosť

zrážky zo mzdy úpadcu pripísané na účet správy
1/1
podstaty dňa 10.2.2017

€289,08

hodnota Poznámka spornosti v
prospech

V Dolnom Kubíne dňa 10.2.2017
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K003400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Harbutová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 697/2, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.1.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/27/2012 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/27/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:

názov

obdobie:

súpisová hodnota v €:

príjem úpadcu

11/2016

89,85 €

príjem úpadcu

12/2016

83,12 €

V Trenčíne,10.2.2017
JUDr. Darina Válková, správca

K003401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEST STAV, s.r.o., ,, v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 63 A, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 695 683
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27R/1/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27R/1/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Róbert Hipp, reštrukturalizačný správca dlžníka: BEST STAV s.r.o., sídlo: Štúrova č. 63A, 949 01 Nitra, IČO:
44 695 683 ( konanie vedené pred OS NR, č.k. 27R/1/2016) týmto zvoláva schôdzu veriteľov (v zmysle § 126), ktorá
sa bude konať dňa: 10.04.2017, o 10,00 hod. (prezentácia sa uskutoční od 9,45 hod., do 10,00 hod.,) a to
v priestoroch HOTELA ,,OKO“ salón č. 2, ul. Fraňa Mojtu č.: 272/6, 949 01 Nitra. Program schôdze:
1/. Otvorenie schôdze
2/. Správa dlžníka o stave spoločnosti a informácia o priebehu reštrukturalizácie
3/. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
4/. Voľba veriteľského výboru
5/. Záver
Veritelia pri prezentácii predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra nie starší ako 3
mesiace, zástupcovia veriteľov predložia splnomocnenie (resp. poverenie na zastupovanie) a doklad
totožnosti.
V Nitre, dňa: 10.02.2017
JUDr. Róbert Hipp – reštrukturalizačný správca dlžníka: BEST STAV s.r.o.,

K003402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimíra Papajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považské Podhradie 17, 017 04 Považské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/33/2015 S 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/33/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania

Správca na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 17.01.2017 a v súlade s ust. § 92 odst. 1 písm. d)
zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového
konania na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu.
Hnuteľné veci zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu sú ponúkané na predaj jednotlivo. V prvom
kole musí byť ponúkaná kúpna cena minimálne vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku uvedenej v súpise.
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Predmet speňažovania

Predmetom speňažovania je hnuteľný majetok, ktorý je zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu,
zverejnenom v OV 197/2015 dňa 14.10.2015, a to:

Číslo súp. Názov
zložky
Popis

Súpisová
/ Rok
výroby, Výr.,
inv., Množstvo v
hodnota
nadobudnutia
eviden. číslo ks
eurách/1 ks

Súpisová
v hodnota
eurách

v Umiestnenie

1

Písací stôl

1

50,000

50,00

Považské Podhradie 17, 017
04 Považská Bystrica

2

Písací stôl

1

80,000

80,00

Považské Podhradie 17, 017
04 Považská Bystrica

3

Konferenčný
stôl

1

150,000

150,00

Považské Podhradie 17, 017
04 Považská Bystrica

Sedacia
súprava

1

250,000

250,00

Považské Podhradie 17,
017 04 Považská Bystrica

5

Televízor

1

100,000

100,00

Považské Podhradie 17,
017 04 Považská Bystrica

6

Vstavané
skrine

3

66,666

200,00

Považské Podhradie 17,
017 04 Považská Bystrica

7

Komoda

1

120,000

120,00

Považské Podhradie 17,
017 04 Považská Bystrica

8

Obývacia
stena

1

200,000

200,00

Považské Podhradie 17,
017 04 Považská Bystrica

4

II. Spôsob speňažovania

Majetok zapísaný do všeobecnej podstaty úpadcu bude správca speňažovať podľa ust. § 92 odst. 1 písm. d)
ZKR verejným ponukovým konaním. Oznam bude uverejnený v Obchodnom vestníku SR a na úradnej tabuli
správcu. Vzhľadom na to, že hnuteľných vecí zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu nie je
veľa, zástupca veriteľov súhlasí, aby boli ponúkané na predaj jednotlivo.
V prvom kole musí byť ponúkaná kúpna cena minimálne vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku uvedenej v
súpise, v druhom kole vo výške 70 % súpisovej hodnoty majetku uvedenej v súpise, v treťom kole minimálne vo
výške 40 % súpisovej hodnoty majetku uvedenej v súpise a v ďalších kolách bez určenia minimálnej kúpnej ceny.

III. Podmienky verejného ponukového konania

1. Ponuky sú záujemcovia povinní doručiť v zalepených obálkach s výrazným označením „PONUKA - konkurz
38K/33/2015 – NEOTVÁRAŤ“ do 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na adresu kancelárie správcu: JUDr. Otília Prachařová,
Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom.
2. Na ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod. alebo nebudú
spĺňať podmienky ponukového konania, sa nebude prihliadať.
3. Riadne a včas doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať a ani vziať späť.
4. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak je správca povinný všetky jeho ponuky odmietnuť.
5. Záujemca je povinný uhradiť zálohu na kúpnu cenu vo výške 30 % z ponúkanej ceny na konkurzný účet
IBAN: SK67 0900 0000 0051 1288 3250, VS: IČO alebo rodné číslo záujemcu. Záloha musí byť pripísaná
na účet najneskôr posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
6. Víťaznému záujemcovi, ktorý neuzavrel so správcom kúpnu zmluvu alebo v stanovenej lehote nedoplatil
kúpnu cenu, sa zaplatená záloha nevracia.
7. Kúpna cena musí byť zaplatená pred podpisom kúpnej zmluvy.
8. Víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“ a na vlastné náklady si veci
naložiť a odviesť.
9. Bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č. t. 042/4440567 alebo na
e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk. Po dohode so správcom je možná obhliadka ponúkaného
majetku.
IV. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a e-mailový
kontakt.
2. Fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského alebo iného registra alebo preukazu totožnosti
(nepodnikateľ).
3. Presné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením uvedeným v článku I. tohto
verejného ponukového konania.
4. Návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne.
5. Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania bez výhrad a v plnom
rozsahu, že súhlasí s prepadnutím zaplatenej zálohy na kúpnu cenu ako zmluvnej pokuty v prospech
konkurznej podstaty, ak ako víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí kúpnu
cenu v lehote určenej správcom.
6. Číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátený preddavok na kúpnu cenu v prípade, ak
nebude vo verejnom ponukovom konaní úspešný.
7. Dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať za záujemcu.

V. Vyhodnotenie ponúk

1. Správca otvorí obálky a ponuky vyhodnotí do 7 pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk
a vyhotoví o tom zápisnicu.
2. Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
a súčasne ponúkol najvyššiu cenu.
3. V prípade zhodnosti ponúk správca vyzve záujemcov na zvýšenie ponúk. V takom prípade sa víťazom
ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola správcovi
doručená skôr.
4. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
5. Správca predloží zástupcovi veriteľov víťaza ponukového konania na schválenie.
6. Zástupca veriteľov je oprávnený schváliť víťaza ponukového konania, alebo uložiť správcovi odmietnuť
všetky ponuky a vyhlásiť ďalšie kolo verejného ponukového konania.
7. Víťaz ponukového konania je povinný doplatiť kúpnu cenu na konkurzný účet do 7 dní odo dňa doručenia
oznámenia správcu, že je víťazom ponukového konania. Zaplatený preddavok sa započíta na kúpnu cenu.
8. Správca môže s víťazom verejného ponukového konania uzavrieť kúpnu zmluvu až po zaplatení ponúkanej
ceny v plnej výške.
9. Ak víťaz ponukového konania nedoplatí kúpnu cenu a následne neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej
správcom, správca vyzve v poradí druhého záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcom, správca vyzve v poradí druhého záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny
po predchádzajúcom schválení zástupcom veriteľov.
10. Neúspešným záujemcom správca do 7 kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia zástupcu veriteľov
o schválení víťaza ponukového konania vráti na oznámený účet zálohu na kúpnu cenu.

K003403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Ščevko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1467/106, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/48/2016 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/48/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 10.02.2017 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Peňažná pohľadávka
Dlžník

Suma
Istina
pohľadávky

Profesionálna
dražobná
spoločnosť, s.r.o.,
37.500,00
IČO: 36 583 936,
Eur
so sídlom
Masarykova 21,
040 01 Košice.

Príslušenstvo Právny dôvod vzniku

37.500,00
0,00 Eur
Eur

Dražba nehnuteľností vo vlastníctve úpadcu - byt č. 7 na 3.p. vo
vchode 106 bytového domu so súp. č. 1467 na ulici SNP v Pov.
Bystrici, postavený na parcele "C" KN, par. č. 2418/21 o výmere 857
m2, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu: 5423/404265, zapísaný na LV č. 6116, parcela
registra "C" KN s par. č. 2418/21 o výmere 857 m2, v
spoluvlastníckom podiele o veľkosti 5423/404265 - in, zapísaná na LV
č. 6554. Dražba sa uskutočnila dňa 29.11.2016 v kancelárii Notára
JUDr. Jána Hamaru, M.R. Štefánika 136, Považská Bystrica.
Navrhovateľ dobrovoľnej dražby - Spoločenstvo 1467, so sídlom SNP
1467, Považská Bystrica, IČO: 42 018 170. Dražobník - Profesionálna
dražobná spoločnosť, s.r.o. so sídlom Masarykova 21, Košice, IČO: 36
583 936. Suma pohľadávky predstavuje cenu dosiahnutú
vydražením, pričom výťažok dražby je uložený v notárskej
úschove u JUDr. Jána Hamaru, M.R. Štefánika 136, Považská
Bystrica, s účelom uspokojenia pohľadávok záložných veriteľov
zapísaných na LV č. 6116

Dušan Ščevko, nar. 24.07.1983, bytom SNP 1467/106, Považská Bystrica

V Považskej Bystrici, 10.02.2017
JUDr.
Róbert
Fatura,
správca

K003404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinovič Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakta 3454, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
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Spisová značka správcovského spisu: 2K 6/2016 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 6/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dňa 23.06.2016 v Obchodnom vestníku č. 121/2016 pod č. K014805, správca, v predmetnom konkurznom konaní,
zverejnil Súpis všeobecnej podstaty - peňažné prostriedky na účte, vedenom v Tatra banke, a.s., v sume vo výške
2.408,88 € a tu ku dňu 20.06.2016.
Vyššie uvedený Súpis všeobecnej podstaty - peňažné prostriedky na účte, správca aktualizuje nasledovne:
Číslo Súpisová zložka majetku

Umiestnenie
majetku

peňažné prostriedky na
Tatra banka, a.s.
účte

1

Deň zapísania majetku do súpisu / Deň
aktualizácie

Číslo účtu

SK0311000000002937105548 10.2.2017

Súpisová
hodnota
5 282,92 €

Mgr. Natália Miľanová, správca

K003405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Lenický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčanská 556/2, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2014 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad.
číslo

Názov hnuteľnej veci/súboru

Dátum zápisu do zoznamu
Súpisná hodnota
Počet Hodnota
majetku
v€
v€

47.

Zrážka z dávky sociálneho poistenia-nemocenské za mesiac
17.01.2017
december 2016

1

275,80 275,80

48.

Zrážka zo mzdy za január 2017

1

918,21 918,21

08.02.2017

V Piešťanoch dňa 10.02.2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca konkurznej podstaty
úpadcu Michala Lenického

K003406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinovič Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakta 3454, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 6/2016 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 32/2017
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.02.2017

Okresný súd Banská Bystrica
2K 6/2016
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu Ján Martinovič, nar. 02.07.1975, bytom Bakta 3454, 979 01 Rimavská Sobota, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 2K 6/2016, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2)
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok
proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, a
zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Mgr. Natália Miľanová, správca

K003407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hoste 41, 925 45 Abrahám
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.3.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/18/2016 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/18/2016
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad. číslo

Názov hnuteľnej veci/súboru

Dátum zápisu do zoznamu majetku

Počet Hodnota
v€

Súpisná hodnota v €

9.

Zrážky zo mzdy za január 2017

10.02.2017

1

284,84

284,84

V Piešťanoch, dňa 10.02.2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca konkurznej podstaty
úpadcu Daniela Vargu

K003408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filip Šoka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 245/60, 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/11/2016 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad. číslo

Názov hnuteľnej veci/súboru

Dátum zápisu do zoznamu majetku

Počet Hodnota
v€

Súpisná hodnota v €

9.

Zrážka zo mzdy za január 2017

07.02.2017

1

356,14

356,14

V Piešťanoch dňa 10.02.2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca konkurznej podstaty
úpadcu Filipa Šoku

K003409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Hompora H&M Strešný systém
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 1500/5, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 517 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2016 - S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ DRAŽBY
JUDr. Vlasta Suchanová, ako správca úpadcu Hompora Július, nar. 13.9.1979, Dunajská 1500/5, Kolárovo, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom Hompora Július H&M Strešný systém, s miestom podnikania Dunajská
1500/5, Kolárovo, IČO: 37 517 309 a ako dražobník oprávnený k výkonu dražby v zmysle § 92 ods. 1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách podľa § 92 ods. 1 písm. d), § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. a záväzného pokynu
zástupcu veriteľov vyhlásila 1. kolo dražby majetku úpadcu, uvedeného v súpise oddelenej podstaty, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č.125/2016 dňa 29.6.2016, ktoré oznámeni o konaní dražby bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 16/2017 zo dňa 24.1.2017 s tým, že predmetom dražby bola nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve
úpadcu zapísaná na LV č. 784 pre okres Šaľa, k.ú. Vlčany, evidované na katastrálnej mape ako parcely registra "C"
ako
- parc. č. 8531/2 záhrady o výmere 1052 m2
- parc. č. 8531/3 zast. pl. a nádvoria o výmere 924 a rodinný dom č. súp. 1197
- parc. č. 8532/6 vodné plochy o výmere 244 m2
Predmetné 1. kolo dražby nehnuteľného majetku vo vlastníctve úpadcu sa malo uskutočniť dňa 14.2.2017 o 13,00
hod. v mieste sídla správcu, a to Podzámska 32, Nové Zámky.
Vzhľadom k technickým problémom, ktoré vyvstali v súvislosti s bankovým účtom pre dané konkurzné konanie
zriadeným v peňažnom ústave UniCredit banka pobočka Nové Zámky pod č. účtu: 1262097003/1111, IBAN: SK10
1111 0000 0012 6209 7003, ktoré technické problémy zapríčinili nemožnosť úhrady dražobnej zábezpeky v
prospech konkurzného účtu, správca týmto RUŠÍ KONANIE 1. KOLA DRAŽBY dňa 14.2.2017 o 13,00 hod..
JUDr. Vlasta Suchanová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K003410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STA-PA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 610, 911 01 Trenčín - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 926 666
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/28/2016 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/28/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu STA-PA, s.r.o. v konkurze, so sídlom Potočná 610, 911 01 Trenčín- Opatová, IČO: 46 926 666
ponúka v 1.kole ponukového konania na predaj majetok úpadcu zapísaný v súpise majetku, a to:
2.
3.
4.
5.
7.

Citroen Berlingo, VIN: VF 77 J9HPOCJ676848
Prefabrikovaná betónová garáž
Zariadenie na balenie vreciek do kartónových obalov
SolidWorks Profesional
Náhradné diely na baličku- súbor vecí

2013
2013
2013
2013
2013

8.

Kovový regál na vešanie veľký -červený

2013

9.

Kovový regál na vešanie malý -červený

2013

10. Kovový regál –biely- 5 ks

2013

11. Plechová archivačná skriňa- dvojdverová – 2 ks

2013

12. Plechová dvojskriňa šatníková - 7 ks

2013

13. Kovový regál –šedý – 4 ks

2013

14. Písací stôl s kontajnerom na kolieska- vzhľad čerešňa

2013

15. Písací stôl- 2 ks + 1 ks kontajner na kolieskach

2013

16. Knižnica – 2 ks

2013

17. Policová skriňa malá – 3 ks

2013

18. Policová skriňa veľká

2013

19. Plechová pokladnička uzamykateľná

2013

Opotrebovaný, funkčný
Opotrebovaná, funkčný
Nedokončené
Používaný, funkčný
Opotrebovaný, funkčný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

6.000,00 €
1.000,00 €
8.000,00 €
3.000,00 €
100,00 €

1/1 5,00 €
1/1 5,00 €
1/1 25,00 €
1/1 20,00 €
1/1 70,00 €
1/1 20,00 €
1/1 20,00 €
1/1 25,00 €
1/1 10,00 €
1/1 15,00 €
1/1 10,00 €
1/1 5,00 €

V 1. kole ponukového konania sa hnuteľné veci predávajú za hodnotu zapísanú v súpise zvýšenú o DPH.

Ohliadka hnuteľných vecí bude možná na ulici Poľná 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom dňa 17.02.2017 v čase od
11,00 hod. do 15,00 hod. po prechádzajúcom telefonickom objednaní JUDr. Válková – 0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 22.02.2017 do 14,00 hod. na
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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Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 22.02.2017 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín).

Ponuka musí obsahovať označenie záujemcu o kúpu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, dát.nar., č. OP, telefónne číslo, mailová adresa),označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 22.02.2017 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Správca
následne vyhodnotenie ponúk bezodkladne doručí predsedovi VV na odsúhlasenie. Po odsúhlasení ponuky bude
bezodkladne so záujemcom uzatvorená kúpna zmluva a odovzdané mu hnuteľné veci.

V prípade porušenia podmienok zo strany víťaza ponukového konania je tento povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške 10 % z ponúknutej kúpnej ceny.

JUDr. Martina Válková, správca

K003411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STA-PA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 610, 911 01 Trenčín - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 926 666
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/28/2016 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/28/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu STA-PA, s.r.o. v konkurze, so sídlom Potočná 610, 911 01 Trenčín- Opatová, IČO: 46 926 666
ponúka na predaj majetok úpadcu zapísaný v súpise majetku, a to:
6.

Železný odpad- šrot- súbor vecí

2013

Zmiešaný

1/1

500,00 €

Ohliadka železného odpadu bude možná na ulici Poľná 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom dňa 17.02.2017 v čase
od 11,00 hod. do 15,00 hod. po prechádzajúcom telefonickom objednaní JUDr. Válková – 0904 48 66 87.

Odhadované množstvo železného odpadu je cca 500 kg, pričom záujemcovia predložia ponuku pozostávajúcu
z navrhovanej kúpnej ceny za 1 kg železného odpadu.

Záujemca znáša náklady na vyzdvihnutie a odvoz železného odpadu.

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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Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 22.02.2017 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín).

Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy- železný odpad, návrh kúpnej ceny za 1 kg železného odpadu ,
označenie záujemcu o kúpu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát.nar., č.
OP, telefónne číslo, mailová adresa).

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 22.02.2017 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Správca
následne vyhodnotenie ponúk bezodkladne doručí predsedovi VV na odsúhlasenie. Po odsúhlasení ponuky bude
bezodkladne so záujemcom uzatvorená kúpna zmluva a odovzdané mu hnuteľné veci.

V prípade porušenia podmienok zo strany víťaza ponukového konania je tento povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške 10 % z ponúknutej kúpnej ceny.

JUDr. Martina Válková, správca

K003412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Beláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legionárska 655/41, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.7.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/12/2016 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/12/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súp.č. Popis majetku
11.

Dôvod zápisu Deň zápisu Podstata

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2 (zrážka zo mzdy) december 2016

§ 72 ods. 2
ZKR

Súpisová
hodn.

10.2.2017 všeobecná 57,46 €

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K003413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Cako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1967
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2016/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2K/2/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu Peter Cako, narodený: 07.12.1967, trvale bytom:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 ZKR, týmto zverejňuje doplnenie súpisu
majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:

Číslo s.p.
19

Dátum zápisu
09.02.2017

Popis
Zrážka zo mzdy za 01/2017

Súpisová hodnota
74,69 €

V Bratislave, dňa 10.02.2017
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K003414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Ružička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komársky rad 806, 930 25 Vrakúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1980
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 25K/34/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/34/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurznej veci úpadcu: Pavol Ružička, nar. 30.12.1980, bytom Komársky rad 806, 930 25 Vrakúň (ďalej
len „Úpadca“), vedenej na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 25K/34/2014, správca Úpadcu: SKP, k.s., so sídlom
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
SKP, k.s., správca úpadcu Pavol Ružička

K003415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Šproch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ťačevská 602/6, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1961
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 15.02.2017

Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurznej veci úpadcu: Alexander Šproch, nar. 25.04.1961, bytom Ťačevská 602/6, 085 01 Bardejov (ďalej
len „Úpadca“), vedenej na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 1K/5/2016, správca Úpadcu: SKP, k.s. so sídlom
kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 44 915 691 v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo
majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
SKP, k.s., správca úpadcu Alexander Šproch

K003416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Bednárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Znievska 7, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zemko
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2016 S1417
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Zemko správca úpadcu: Eva Bednárová, nar. 08.06.1986, trvale bytom: Znievska 7, 851 06 Bratislava,
oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Račianska 71, 831 02
Bratislava v úradných hodinách od 08:00 – 14:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín
nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: peterzemko@yahoo.com alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (0)
907 108 959.
V Bratislave, dňa 10.02.2017
Mgr. Peter Zemko

K003417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Žilincová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 721, 900 42 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Repák
Sídlo správcu:
Krížna 47, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: S404 2K/43/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 15.02.2017

Spisová značka správcovského spisu: S404 2K/43/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. číslo v
Popis
súpise

Právny dôvod vzniku

Podiel

Súpisová
Dôvod zapísania do
hodnota v EUR súpisu

Deň zapísania do
súpisu

3

iná majetková
hodnota

zrážky zo mzdy za mesiac 09, 10/2016
vykonané zamestnávateľom úpadcu

1/1

374,00

majetok úpadcu podľa §
10.02.2016
67 ods. 1 a) ZKR

4

iná majetková
hodnota

zrážky zo mzdy za mesiac 11/2016 vykonané
1/1
zamestnávateľom úpadcu

187,00

majetok úpadcu podľa §
10.02.2016
67 ods. 1 a) ZKR

5

iná majetková
hodnota

zrážky zo mzdy za mesiac 12/2016 vykonané
1/1
zamestnávateľom úpadcu

187,00

majetok úpadcu podľa §
10.02.2016
67 ods. 1 a) ZKR

K003418
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:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu Paradiso Plaza s.r.o. so sídlom Olbrachtova 3, 911 01 Trenčín, IČO 36 709
166 pod sp. zn.: 40K/51/2016 v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v ČSOB, a.s. pobočka
Považská Bystrica, číslo účtu: IBAN SK84 7500 0000 0040 2428 1087. Kauciu možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
V Považskej Bystrici, 10. februára 2017
JUDr. Alojz Žitník – správca

K003419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Jagelka "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 157/4-31, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1972
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/10/2016 S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd 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

69

Obchodný vestník 32/2017
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Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.02.2017

Okresný súd Žilina
3K/10/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok.
KP recovery, k.s., správca úpadcu Jozef Jagelka, nar. 07.09.1972, bytom: Veterná 157/4-31, 029 01 Námestovo,
podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Jagelka PROSTAV, s miestom podnikania Veterná 157/4-31, 029 01
Námestovo, IČO: 33 755 451, zastúpený: Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o., Radlinského 1735/29,
026 01 Dolný Kubín 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 oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola
zapísaná pohľadávka veriteľa PATRIOT GROUP, s.r.o., so sídlom Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, doručená
do kancelárie správcu po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, v celkovej výške 5.037,69 €.

V Žiline, 10.02.2017
KP recovery, k.s., správca

K003420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Šoltýs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerovce 17, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Anna Gaľová
Sídlo správcu:
Slnečná 39, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/66/2015-S787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/66/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty úpadcu : Radoslav Šoltýs, nar. 21.10.1978 bytom Vranov nad Topľou s
korešpondenčnou adresou Majerovce 17, 094 09 Sedliská, v zmysle ust. § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení jeho neskorších predpisov, zapísal do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty ďalší
majetok a to:
Iná majetková hodnota - súpisová zložka č. 6.
zrážka zo mzdy v rozsahu, v akom môže byť postihovaná exekúciou vo výške 137,10 Eur, pripisaná na účet úpadcu
dňa 23.12.2016
V Prešove dňa 10.02.2017.
správca

K003421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Bauerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súťažná 16, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eduard Veterník
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/47/2014 S128
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 15.02.2017

Okresný súd Bratislava I
8K/47/2014
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

1. Iná majetková hodnota: Popis: zrážky z dôchodku úpadcu za mesiac január 2016 v rozsahu v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou vo výške 118,62 €, súpisová hodnota majetku : 118,62 €.
2. Iná majetková hodnota: Popis: zrážky z dôchodku úpadcu za mesiac február 2016 v rozsahu v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou vo výške 118,62 €, súpisová hodnota majetku : 118,62 €.
3. Iná majetková hodnota: Popis: zrážky z dôchodku úpadcu za mesiac marec 2016 v rozsahu v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou vo výške 120,52 €, súpisová hodnota majetku : 120,52 €.
4. Iná majetková hodnota: Popis: zrážky z dôchodku úpadcu za mesiac apríl 2016 v rozsahu v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou vo výške 120,52 €, súpisová hodnota majetku : 120,52 €.
5. Iná majetková hodnota: Popis: zrážky z dôchodku úpadcu za mesiac máj 2016 v rozsahu v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou vo výške 120,52 €, súpisová hodnota majetku : 120,52 €.
6. Iná majetková hodnota: Popis: zrážky z dôchodku úpadcu za mesiac jún 2016 v rozsahu v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou vo výške 120,52 €, súpisová hodnota majetku : 120,52 €.
7. Iná majetková hodnota: Popis: zrážky z dôchodku úpadcu za mesiac júl 2016 v rozsahu v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou vo výške 120,52 €, súpisová hodnota majetku : 120,52 €.
8. Iná majetková hodnota: Popis: zrážky z dôchodku úpadcu za mesiac august 2016 v rozsahu v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou vo výške 120,52 €, súpisová hodnota majetku : 120,52 €.
9. Iná majetková hodnota: Popis: zrážky z dôchodku úpadcu za mesiac september 2016 v rozsahu v akom môžu
byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou vo výške 120,52 €, súpisová hodnota majetku : 120,52 €.
10. Iná majetková hodnota: Popis: zrážky z dôchodku úpadcu za mesiac október 2016 v rozsahu v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou vo výške 120,52 €, súpisová hodnota majetku : 120,52 €.
11. Iná majetková hodnota: Popis: zrážky z dôchodku úpadcu za mesiac november 2016 v rozsahu v akom môžu
byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou vo výške 120,52 €, súpisová hodnota majetku : 120,52 €.
12. Iná majetková hodnota: Popis: zrážky z dôchodku úpadcu za mesiac december 2016 v rozsahu v akom môžu
byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou vo výške 120,52 €, súpisová hodnota majetku : 120,52 €.
13. Iná majetková hodnota: Popis: zrážky z dôchodku úpadcu za mesiac január 2017 v rozsahu v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou vo výške 120,52 €, súpisová hodnota majetku : 120,52 €.
JUDr. Eduard Veterník, správca

K003422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Katarína Adzimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súdovce 32, 962 71 Súdovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 4K 71/2016 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 71/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Mgr. Katarína Adzimová, nar. 22.11.1951, bytom Súdovce 32, 962 71 Súdovce, adresa pre
doručovanie: Kordíky 153, 976 34 Tajov, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu
č. k. 4K 71/2016 v kancelárii správcu konkurznej podstaty na adrese: Záhradná 863/8, 962 12 Detva, v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 14:00 hod.. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť
u správcu na telefónnom čísle: 0917 691 654, alebo emailom: tkacova.skp@gmail.com.

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K003423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Katarína Adzimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súdovce 32, 962 71 Súdovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 4K 71/2016 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 71/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva ako správca úpadcu: Mgr. Katarína
Adzimová, nar. 22.11.1951, bytom Súdovce 32, 962 71 Súdovce, adresa pre doručovanie: Kordíky 153, 976
34 Tajov, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN:
SK50 0200 0000 0037 8378 4553, SWIFT: SUBASKBX vedený v VÚB, a.s., VS: 6116220563.
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.
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K003424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Katarína Adzimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súdovce 32, 962 71 Súdovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 4K 71/2016 S1795
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Okresný súd Banská Bystrica
4K 71/2016
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Mgr. Katarína Adzimová,
nar. 22.11.1951, bytom Súdovce 32, 962 71 Súdovce, adresa pre doručovanie: Kordíky 153, 976 34 Tajov
(ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa
02.02.2017, sp. zn. 4K 71/2016, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 29/2017 zo dňa 10.02.2017 vyhlásený
konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12
Detva, značka správcu: S1795 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Mgr. Katarína Adzimová, nar. 22.11.1951, bytom Súdovce 32, 962 71 Súdovce, adresa pre doručovanie:
Kordíky 153, 976 34 Tajov, our duty is to inform you, that the District Court in Banská Bystrica zo dňa 02.02.2017,
sp. zn. 4K 71/2016, and promulgated in the Commercial bulletin No. 29/2017 from 10.02.2017 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná
863/8, 962 12 Detva, značka správcu: S1795 (as the trustee of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K003425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Firek v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladislava Novomeského 190/29, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2016 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty:
1. Finančná hotovosť 1 660,- EUR

Ing. Dušan Kuruc, správca

K003426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Peter Uličný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kupeckého 335/63, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2016, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca úpadcu oznamuje doručenie pohľadávky proti podstate - VšZP v celkovej výške 120,12.-€, ktorá vznikla
po vyhlásení konkurzu,a to v zmysle ustanovenia § 87 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurz a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Trebišove , 11.02.2017
Vyhotovil: Ing. Jozef Litvák, CSc.,

K003427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helmešová Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dadanova 13, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2014 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prihláška pohľadávky doručená po základnej prihlasovacej lehote podľa § 28 ZoKR
Veriteľ: Union zdravotná poisťovňa, a.s. ., Bajkalská 29/A, Bratislava 821 08, IČO 36 284 831.
Prihláška pohľadávky v celkovej výške 363,42 € doručená dňa 10.2.2017.

V Žiline, dňa 10.2.2017
Mgr. Lubomír Kadura
správca úpadcu Petra Helmešová

K003428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milo Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fatranská 3100 / 4, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/19/2014 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/19/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty
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Mgr. Lubomír Kadura, správca úpadcu Martin Milo, nar. 15.8.1979, bytom Fatranská 3100/4, 010 08, konkurzné
konanie vedené Okresným súdom v Žiline, sp.zn.: 3K/19/2014, sp.zn. správcovského spisu: 3K/19/2014 S1317
týmto zverejňuje Oznámenie o zostavení pohľadávok proti všeobecnej podstate.

Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.

Podľa ustanovenia § 96 ods. 2 ZoKR zástupca veriteľov (veriteľský výbor) a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto zoznamu o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zaradená do zoznamu, alebo že nemá byť zaradená do zoznamu, alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.

Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať po
predchádzajúcom telefonickom dohovore č. 0908 928 876, prípadne e-mailom na lubo.kadura@gmail.com
v úradných hodinách v kancelárii správcu Republiky 16, 010 01 Žilina.

V Žiline dňa 12.2.2017

Mgr. Lubomír Kadura
správca

K003429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erdélyiová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pšurnovice 147, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2015 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty

Mgr. Lubomír Kadura, správca úpadcu Adriana Erdélyiová, nar. 30.6.1970, bytom Pšurnovice 147, 014 01 Bytča,
konkurzné konanie vedené Okresným súdom v Žiline, sp.zn.: 2K 10/2015 týmto zverejňuje Oznámenie o zostavení
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konkurzné konanie vedené Okresným súdom v Žiline, sp.zn.: 2K 10/2015 týmto zverejňuje Oznámenie o zostavení
pohľadávok proti všeobecnej podstate.

Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.

Podľa ustanovenia § 96 ods. 2 ZoKR zástupca veriteľov (veriteľský výbor) a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto zoznamu o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zaradená do zoznamu, alebo že nemá byť zaradená do zoznamu, alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.

Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať po
predchádzajúcom telefonickom dohovore č. 0908 928 876, prípadne e-mailom na lubo.kadura@gmail.com
v úradných hodinách v kancelárii správcu Republiky 16, 010 01 Žilina.

V Žiline dňa 12.2.2017

Mgr. Lubomír Kadura
správca

K003430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozáková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásno nad Kysucou 1292, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/11/2016 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/11/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty

Mgr. Lubomír Kadura, správca úpadcu Veronika Kozáková, nar. 19.7.1990, bytom Kalinov 1292, 023 02 Krásno nad
Kysucou, konkurzné konanie vedené Okresným súdom v Žiline, sp.zn.: 3K/11/2016 týmto zverejňuje Oznámenie
o zostavení pohľadávok proti všeobecnej podstate.
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Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.

Podľa ustanovenia § 96 ods. 2 ZoKR zástupca veriteľov (veriteľský výbor) a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto zoznamu o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zaradená do zoznamu, alebo že nemá byť zaradená do zoznamu, alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.

Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať po
predchádzajúcom telefonickom dohovore č. 0908 928 876, prípadne e-mailom na lubo.kadura@gmail.com
v úradných hodinách v kancelárii správcu Republiky 16, 010 01 Žilina.

V Žiline dňa 12.2.2017

Mgr. Lubomír Kadura
správca

K003431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piatka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Mikuláš 42, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2015 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2015
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Oznámenie o zostavení pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty

Mgr. Lubomír Kadura, správca úpadcu Miroslav Piatka, r.č. XXXXXX/XXXX, nar.: 24.7.1973, bytom Bodice 42, 031
01 Liptovský Mikuláš, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Piatka – OBCHODNÁ ČINNOSŤ, IČO:
40002268, miesto podnikania: Bodice 42, 031 01 Liptovský Mikuláš, konkurzné konanie vedené Okresným súdom
v Žiline, sp.zn.: 4K/15/2015 týmto zverejňuje Oznámenie o zostavení pohľadávok proti všeobecnej podstate.

Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.
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Podľa ustanovenia § 96 ods. 2 ZoKR zástupca veriteľov (veriteľský výbor) a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto zoznamu o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zaradená do zoznamu, alebo že nemá byť zaradená do zoznamu, alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.

Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať po
predchádzajúcom telefonickom dohovore č. 0908 928 876, prípadne e-mailom na lubo.kadura@gmail.com
v úradných hodinách v kancelárii správcu Republiky 16, 010 01 Žilina.

V Žiline dňa 12.2.2017

Mgr. Lubomír Kadura
správca

K003432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Krištof
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kmeťova 1860/22, 940 53 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1969
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/57/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy Úpadcu za mesiace máj 2015 až september 2016
Súpisová hodnota 1.406,92 EUR
Dôvod zaradenia: Majetok podliehajúci konkurzu podľa §67 ods. 1 písm. b) zákokn č. 7/2005 Z.z.
Deň zaradenia: 4.10.2016
Deň zápisu: 4.10.2016
Číslo zápisu: 9
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár
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K003433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Simčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárovce 100, 073 01 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/55/2016/S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/55/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I. pod sp. zn. 26K/55/2016 úpadcu: Martin Simčík, nar.
23.04.1987, trvale bytom: Komárovce 100, 073 01 Sobrance, právne zastúpený: JUDr. Michael Medviď, advokát,
Štúrova 27, 040 01 Košice, zvoláva: JUDr. Gabriel Šoltés, správca S1763 prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude
konať v kancelárii JUDr. Tomáša Vorobeľa, LL.M., správcu S1775 na adrese: Lipová 1, 066 01 Humenné dňa:
24.03.2017 o 10.00 hod. s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Správa správcu o doterajšej činnosti
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Hlasovanie o výmene správcu v zmysle ustanovení § 36 ods. 1 ZKR
5. Záver
Pri prezencii predloží FO platný občiansky preukaz, zástupca PO predloží výpis z obchodného registra nie starší
ako 1 mesiac, splnomocnenec FO, resp. PO predloží úradne overené splnomocnenie na zastupovanie.
Prezencia sa uskutoční od 09.30 hod. do 09.50 hod.

JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K003434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok GALAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 741 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) Zákona č. 7/2005 Z. z. – o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej aj ako „ZKR“)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe záväzného pokynu záložného veriteľa VÚB a.s., zo dňa 30.01.2017 v zmysle § 83 ods.1 písm. b) ZKR,
JUDr. Karol Kovár, so sídlom: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 310, ustanovený správca konkurznej podstaty v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod sp. zn. 4K/15/2016, na majetok úpadcu Nábytok GALAN,
s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok, IČO: 36 741 442 (ďalej aj ako „úpadca“), vyhlasuje v súlade s
ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR 2. kolo verejného ponukového konania, na predkladanie návrhov/ponúk na
uzatvorenie kúpnej zmluvy, za účelom speňaženia súboru majetku zapísaného v súpise majetku oddelenej
podstaty - zásoby pod súpisovými zložkami: 1. – 7039. Obhliadka súboru zásob sa uskutoční dňa 01.03.2017
v čase od 10:00 – 12:00 hod. a to v priestoroch skladu na adrese – Ivánska cesta 26, Bratislava.

I.
Predmet predaja
(Súpis oddelenej podstaty súpisových zložiek 1.-7039. hnuteľné veci – zásoby, zverejnený v Obchodnom
vestníku č.184/2016 dňa 26.09.2016)

II.

Podmienky verejného ponukového konania

Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

1. Pri splnení podmienok uvedených v nižšie uvedenom článku III., zloží na konkurzný účet úpadcu
vratnú peňažnú zábezpeku.

1. Pri splnení podmienok uvedených v nižšie uvedených článkoch IV. a V., navrhne/ponúkne za celý
súbor speňažovaného majetku najvyššiu kúpnu cenu v rámci príslušného kola verejného
ponukového konania.

1. V 2. kole je minimálna výška podania 150 000,-EUR za súbor speňažovaného majetku ako celku.

III.

Podmienky zloženia zábezpeky
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Záujemca zloží peňažnú zábezpeku vo výške 10 % z minimálnej výšky podania za súbor majetku oddelenej
podstaty v prospech nižšie uvedeného účtu konkurznej podstaty úpadcu:

VÚB a.s.
IBAN: SK8602000000003092330851
Variabilný symbol: 4152016
Správa pre adresáta: svoje meno a priezvisko/obchodné meno spolu s rodným číslom v prípade
fyzickej osoby, resp. IČO v prípade právnickej osoby.

·

Zábezpeka musí byť pripísaná v stanovenej výške na vyššie uvedenom správcovskom účte
najneskôr deň pred otváraním ponúk, inak sa na ponuku záujemcu prihliadať nebude.

·

V prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde z
jeho strany k úhrade zvyšnej kúpnej ceny pripísaním na účet správcu ku dňu podpisu kúpnej
zmluvy, ním poskytnutá peňažná zábezpeka prepadne v prospech konkurznej podstaty majetku
úpadcu ako zmluvná pokuta za porušenie podmienok tejto súťaže.

IV.

Termín a miesto predkladania návrhov/ponúk

·

Ponuky na odkúpenie majetku úpadcu sa predkladajú na adrese správcovskej kancelárie správcu JUDr.
Karol Kovár, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava.

·

Ponuky sa predkladajú v zapečatenej obálke, viditeľne označenej nápisom : „ 2. PONUKOVÉ
KONANIE - HNUTEĽNÉ VECI – ZÁSOBY- KONKURZ 4K/15/2016 - NEOTVÁRAŤ“

·

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 40 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
tohto oznamu o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže v Obchodnom vestníku SR, pričom v posledný deň
lehoty je určený čas doručenia do 15:00 hod.

V.

Nevyhnutné podmienky návrhu/ponuky

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

Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov právnických osôb je to výpis z obchodného registra, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.

·

Ponuka musí obsahovať kúpnu cenu za vyššie uvedené súpisové položky majetku oddelenej podstaty (celý
súbor), doklad preukazujúci krytie kúpnej ceny.

·

V prípade ak ponuku predkladá záujemca – fyzická osoba, predloží súhlas so spracovaním osobných
údajov.

·

Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky.

·

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku (príp. v českom jazyku) a návrh kúpnej ceny v eurách (€).

·

Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu alebo na
základe overeného plnomocenstva.

·

Na ponúkanú kúpnu cenu v nižšej výške ako je stanovené najnižšie podanie pre ponúkané súbory sa
nebude prihliadať.

·

Záujemca v ponuke oznámi číslo účtu, na ktorý mu budú v prípade neúspešnosti vo verejnom ponukovom
konaní vrátené finančné prostriedky, ktoré zložil ako zábezpeku.

·

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, nebude
sa na ňu prihliadať.

·

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk na daný súbor s rovnakým najvyšším podaním,
správca je povinný informovať týchto záujemcov o tejto skutočnosti. Každý zo záujemcov má právo svoju
pôvodnú ponuku navýšiť a upraviť.

·

Zabezpečený veriteľ môže odmietnuť všetky ponuky v prípade ich nevýhodnosti.
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Prijatie konkrétnej ponuky je podmienené súhlasom príslušného orgánu, a to VÚB, a.s. ako záložného
veriteľa.

VI.
Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca za prítomnosti zabezpečeného
veriteľa VÚB, a.s. a to do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví
zápisnica.

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 10 kalendárnych
dní odo dňa otvorenia obálok.

Správca konkurznej podstaty vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a
záväzný pokyn VÚB, a.s., Bratislava.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov, ktorí predložili svoju ponuku o výsledku príslušného
kola verejnej obchodnej súťaže.

Kúpna zmluva bude v prípade prijatia ponuky uzavretá najneskôr do 15 dní od prijatia ponuky s tým, že
kúpna cena bude zaplatená v deň podpísania kúpnej zmluvy a vlastnícke právo k vyššie uvedeným súpisovým
položkám majetku oddelenej podstaty prejde na kupujúceho (víťaza ponukového konania), nadobudne predmet
ponukového konania ako stojí a leží bez akýchkoľvek nárokov na zľavu z ceny.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
02/55568213, prípadne mailom na adrese: zitna@plg.sk

JUDr. Karol Kovár
Správca konkurznej podstaty úpadcu

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

85

Obchodný vestník 32/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.02.2017

K003435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok GALAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 741 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) Zákona č. 7/2005 Z. z. – o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej aj ako „ZKR“)

Na základe záväzného pokynu záložného veriteľa VÚB a.s., zo dňa 30.01.2017 v zmysle § 83 ods.1 písm. b) ZKR,
JUDr. Karol Kovár, so sídlom: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 310, ustanovený správca konkurznej podstaty v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod sp. zn. 4K/15/2016, na majetok úpadcu Nábytok GALAN,
s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok, IČO: 36 741 442 (ďalej aj ako „úpadca“), vyhlasuje v súlade s
ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR 2. kolo verejného ponukového konania, na predkladanie návrhov/ponúk na
uzatvorenie kúpnej zmluvy, za účelom speňaženia súboru majetku zapísaného v súpise majetku oddelenej
podstaty – peňažné pohľadávky pod súpisovými zložkami: 1. – 8. Dostupná dokumentácia bude k dispozícii
k nahliadnutiu dňa 01.03.2017 v čase od 10:00 – 12:00 hod. a to v priestoroch skladu na adrese – Ivánska
cesta 26, Bratislava.

I.
Predmet predaja – súpis majetku oddelenej podstaty súpisových zložiek 1.-8. Peňažné pohľadávky

Číslo súpisovej zložky: 1
Typ súpisovej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Označenie dlžníka : DVERE BRATISLAVA spol. s r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava, IČO: 44 910 843
Suma pohľadávky (s rozdelením na istinu/príslušenstvo) : 1 200,-eur
Právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry (ak bola vystavená) : faktúra za dodanie služby,
PFAK+1210015
Deň zaradenia do súpisu : 12.09.2016
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 600,00 Eur
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Číslo súpisovej zložky: 2
Typ súpisovej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Označenie dlžníka : DVERE BRATISLAVA spol. s r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava, IČO: 44 910 843
Suma pohľadávky (s rozdelením na istinu/príslušenstvo) : 720,-eur
Právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry (ak bola vystavená) : faktúra za dodanie služby,
PFAK+12402875
Deň zaradenia do súpisu : 12.09.2016
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 360,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 3
Typ súpisovej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Označenie dlžníka : Ing. CHOVANEC Michal, Homolová 12, Bratislava
Suma pohľadávky (s rozdelením na istinu/príslušenstvo) : 153,36 eur
Právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry (ak bola vystavená) : faktúra za dodanie tovaru,
PFAK+16400379
Deň zaradenia do súpisu : 12.09.2016
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur
Číslo súpisovej zložky: 4
Typ súpisovej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Označenie dlžníka : JORVIK RETAIL s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, IČO: 36 763 349
Suma pohľadávky (s rozdelením na istinu/príslušenstvo) : 527,34 eur
Právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry (ak bola vystavená) : faktúra za dodanie služby,
PFAK+1510006
Deň zaradenia do súpisu : 12.09.2016
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 250,00 Eur
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Číslo súpisovej zložky: 5
Typ súpisovej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Označenie dlžníka : Miluše Kolářová, Křížiková 405, Benešov u Prahy
Suma pohľadávky (s rozdelením na istinu/príslušenstvo) : 11,00 eur
Právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry (ak bola vystavená) : záloha na tovar BV03+15089
Deň zaradenia do súpisu : 12.09.2016
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 6
Typ súpisovej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Označenie dlžníka : TopSki trade, s.r.o., Gaštanová 3083/40, Žilina, IČO: 47 874 791
Suma pohľadávky (s rozdelením na istinu/príslušenstvo) : 527,34
Právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry (ak bola vystavená) : faktúra za tovar,
PFAK+1510007
Deň zaradenia do súpisu : 12.09.2016
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 250,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 7
Typ súpisovej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Označenie dlžníka : UniCredit Leasing Real Estate, Plynárenská 7/A, Bratislava 2, IČO:35 696 796
Suma pohľadávky (s rozdelením na istinu/príslušenstvo) : 49,72 eur
Právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry (ak bola vystavená) : faktúra za služby,
PFAK+1310051
Deň zaradenia do súpisu : 12.09.2016
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur
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Číslo súpisovej zložky: 8
Typ súpisovej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Označenie dlžníka : walvier s.r.o., Hurbanova 2941/40A, Senica, IČO:: 45274126
Suma pohľadávky (s rozdelením na istinu/príslušenstvo) : 1.060,00 eur
Právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry (ak bola vystavená) : záloha za tovar, BV03+16041
Deň zaradenia do súpisu : 12.09.2016
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500,00 Eur

II.

Podmienky verejného ponukového konania

Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

1. Pri splnení podmienok uvedených v nižšie uvedenom článku III., zloží na konkurzný účet úpadcu
vratnú peňažnú zábezpeku.

1. Pri splnení podmienok uvedených v nižšie uvedených článkoch IV. a V., navrhne/ponúkne za celý
súbor speňažovaného majetku najvyššiu kúpnu cenu v rámci príslušného kola verejného
ponukového konania.

III.

Podmienky zloženia zábezpeky

·

Záujemca zloží peňažnú zábezpeku vo výške 200,-Eur v prospech nižšie uvedeného účtu
konkurznej podstaty úpadcu:

VÚB a.s.
IBAN: SK8602000000003092330851
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Variabilný symbol: 4152016
Správa pre adresáta: svoje meno a priezvisko/obchodné meno spolu s rodným číslom v prípade
fyzickej osoby, resp. IČO v prípade právnickej osoby.

·

Zábezpeka musí byť pripísaná v stanovenej výške na vyššie uvedenom správcovskom účte
najneskôr deň pred otváraním ponúk, inak sa na ponuku záujemcu prihliadať nebude.

·

V prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde z
jeho strany k úhrade zvyšnej kúpnej ceny pripísaním na účet správcu ku dňu podpisu kúpnej
zmluvy, ním poskytnutá peňažná zábezpeka prepadne v prospech konkurznej podstaty majetku
úpadcu ako zmluvná pokuta za porušenie podmienok tejto súťaže.

IV.

Termín a miesto predkladania návrhov/ponúk

·

Ponuky na odkúpenie majetku úpadcu sa predkladajú na adrese správcovskej kancelárie správcu JUDr.
Karol Kovár, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava.

·

Ponuky sa predkladajú v zapečatenej obálke, viditeľne označenej nápisom : „PONUKOVÉ KONANIE
2 - POHĽADÁVKY- KONKURZ 4K/15/2016 - NEOTVÁRAŤ“

·

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 40 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
tohto oznamu o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže v Obchodnom vestníku SR, pričom v posledný deň
lehoty je určený čas doručenia do 15:00 hod.

V.

Nevyhnutné podmienky návrhu/ponuky

·

Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov právnických osôb výpis z obchodného registra, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.
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·

Ponuka musí obsahovať kúpnu cenu za vyššie uvedené súpisové položky majetku oddelenej podstaty (celý
súbor), doklad preukazujúci krytie kúpnej ceny.

·

V prípade ak ponuku predkladá záujemca – fyzická osoba, predloží súhlas so spracovaním osobných
údajov.

·

Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky.

·

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku (príp. v českom jazyku) a návrh kúpnej ceny v eurách (€)

·

Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu alebo na
základe overeného plnomocenstva.

·

Záujemca v ponuke oznámi číslo účtu, na ktorý mu budú v prípade neúspešnosti vo verejnom ponukovom
konaní vrátené finančné prostriedky, ktoré zložil ako zábezpeku.

·

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, nebude
sa na ňu prihliadať.

·

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk na daný súbor s rovnakým najvyšším podaním,
správca je povinný informovať týchto záujemcov o tejto skutočnosti. Každý zo záujemcov má právo svoju
pôvodnú ponuku navýšiť a upraviť.

·

Zabezpečený veriteľ môže odmietnuť všetky ponuky v prípade ich nevýhodnosti.

·

Prijatie konkrétnej ponuky je podmienené súhlasom príslušného orgánu, a to VÚB, a.s. ako záložného
veriteľa.

VI.
Termín a miesto otvárania obálok
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Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca za prítomnosti zabezpečeného
veriteľa VÚB, a.s. a to do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví
zápisnica.

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 10 kalendárnych
dní odo dňa otvorenia obálok.

Správca konkurznej podstaty vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a
záväzný pokyn VÚB, a.s., Bratislava.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov, ktorí predložili svoju ponuku o výsledku príslušného
kola verejnej obchodnej súťaže.

Kúpna zmluva o postúpení pohľadávok bude v prípade prijatia ponuky uzavretá najneskôr do 15 dní od
prijatia ponuky s tým, že odplata za postúpenie bude zaplatená v deň podpísania zmluvy o postúpení pohľadávok
a pohľadávky prejdú na úspešného záujemcu až po úplnej úhrade odplaty za postúpenie.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
02/55568213, prípadne mailom na adrese: zitna@plg.sk

JUDr. Karol Kovár
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K003436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
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Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 ZKR správca zverejňuje v Obchodnom vestníku vylúčenie majetku úpadcu
z dôvodu nahradenia tejto súpisovej položky dvomi samostatnými položkami pod por. č. 1062 a 1063. Súpisová
zložka majetku zverejnená dňa 17.01.2017 v Obchodnom vestníku č. OV 11/2017 pod zn. K001072 pod por. č. 18
súpisu oddelenej podstaty vylučuje zo súpisu nasledovne:

18

Ubytovňa

Veľké Pole

Súp.č.
271

List vlastníctva č. 429

Par.č.
22

Súp.hodnota
36 996,38 €

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