Obchodný vestník 34/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2017

K003549
Spisová značka: 4K/66/2016
Okresný súd Bratislava I vo veci navrhovateľa - veriteľa: Cronson invest s.r.o., so sídlom Palisády 32,
811 06 Bratislava, IČO: 46 749 772, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CI REGIO, spol. s.r.o., so
sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 36 489 883,
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi CI REGIO, spol. s.r.o., so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava,
IČO: 36 489 883.
II.

Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania.

III.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: Cronson invest s.r.o., so sídlom Palisády 32, 811 06 Bratislava, IČO:
46 749 772, preddavok vo výške 1 659,70 €, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg. 242/2016 prostredníctvom
učtárne tunajšieho súdu, a to po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu v I. a III. časti výroku odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti tomuto uzneseniu v II. časti výroku je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to
písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K003550
Spisová značka: 4K/55/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: FIMA INVEST s.r.o., so sídlom Záborského 19, 831
03 Bratislava, IČO: 43 795 552, právne zast. slc partners s.r.o., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 16, 811
02 Bratislava, IČO: 47 246 634, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: : TLM INVESTMENT
s.r.o., so sídlom Zadunajská 6/A, 851 01 Bratislava, IČO: 46 250 956, o vrátení nespotrebovaného preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu,
rozhodol
Súd vracia navrhovateľovi - dlžníkovi ako zložiteľovi preddavku: : FIMA INVEST s.r.o., so sídlom Záborského 19, 831
03 Bratislava, IČO: 43 795 552, preddavok vo výške 1 659,70 €, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg.
218/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, a to po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 13.2.2017
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. Edita Sahánková, sudca
K003551
Spisová značka: 4K/36/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: F.B.A., s.r.o., so
sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651, správcom ktorého je: MK Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava, IČO: 47 256 974, značka správcu S1754, o určení odmeny a náhrady
preukázaných výdavkov predbežného správcu,
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Martina Mrázová, so sídlom kancelárie Šoltésovej 20, 811 08
Bratislava, značka správcu S400, odmenu v celkovej výške 796,64 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej
výške 109,25 €, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu vedeného pod pol. D 19 pol. reg. 159/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, a to po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
Súd nespotrebovanú časť preddavku vo výške 753,81 €, vedeného pod položkou denníka D 19 pol. reg. 159/2016,
poukazuje prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu k rukám správcu konkurznej podstaty: MK Recovery, k.s., so
sídlom kancelárie Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava, IČO: 47 256 974, značka správcu S1754, a to po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch
vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K003552
Spisová značka: 4K/73/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Valéria Doležalová, nar. 26.11.1985, bytom 9.
mája 30/B, 900 29 Nová Dedinka, št. občan SR, návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Valéria
Doležalová, nar. 26.11.1985, bytom 9. mája 30/B, 900 29 Nová Dedinka, št. občan SR,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Mgr. Valéria Doležalová, nar. 26.11.1985, bytom 9. mája 30/B, 900 29 Nová Dedinka, št.
občan SR, predbežného správcu: JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 9, 811 07
Bratislava, zn. správcu S 1441.
Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 13.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K003553
Spisová značka: 3K/74/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eduard Guldan, Šamorínska 19,
903 01 Senec, nar. 27.02.1975, správcom ktorého je: Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom kancelárie Digital
park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, značka správcu. S 1349, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po
splnení konečného rozvrhu výťažku,
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Eduard Guldan, Šamorínska 19, 903 01 Senec, nar. 27.02.1975, zrušuje
po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 13.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K003554
Spisová značka: 4K/73/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Stavby Systém, s.r.o., so sídlom
Obchodná 39, 811 06 Bratislava, IČO: 36 399 957, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, značka správcu S1436, o
návrhu spoločnosti: REALITUS, s.r.o., so sídlom Na Karasiny 54, 971 01 Prievidza, IČO: 36 698 482, na potvrdenie
prevodu pohľadávok,
rozhodol

Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: PR družstvo, Skalité 1374, IČO: 36 815 225, na
konkurzného veriteľa: REALITUS, s.r.o., so sídlom Na Karasiny 54, 971 01 Prievidza, IČO: 36 698 482, v celkovej
výške 2 082,91 €.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
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rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 13.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K003555
Spisová značka: 8K/69/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: NET24 s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 47
129 981, právne zast.: MHS Legal, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: NET24 s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 47 129 981
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: NET24 s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 47 129 981, predbežného správcu:
Mgr. Filip Osvald, Hummelova 14, 811 13 Bratislava, zn. správcu: S1362.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003556
Spisová značka: 4K/69/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: V.K.Konzulex s.r.o. v likvidácii, so sídlom Košická
56/5590, 821 08 Bratislava, v mene ktorého koná likvidátor: Ing. Zuzana Lenická, nar. 30.11.1967, bytom Arménska
13826/8, 821 07 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RAVAK SLOVAKIA spol. s.r.o., so
sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 707 356,
rozhodol

I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam
pohľadávok,
pri ktorých
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konania,
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poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
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konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne),
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005 Z.z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „TZ“), za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6
mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1 TZ) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1 TZ).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 13.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K003557
Spisová značka: 6K/38/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Radovan Drozda, nar.
03.07.1975, bytom Podhorská 18, 900 01 Modra, správcom ktorého je Konkurzná a reštrukturalizačná, v. o. s., so
sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, značka správcu: S 1629, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu
pohľadávok
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok v celkovej výške 40,00 Eur z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K003558
Spisová značka: 2K/28/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TESTIMONIAL s. r. o., so sídlom
Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 44 971 168, správcom ktorého je Ing. Eduard Hyránek, PhD., sídlo kancelárie
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava, značka správcu: S1224, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol

Súd priznáva správcovi: Ing. Eduard Hyránek, PhD., sídlo kancelárie Stromová 9/A, 831 01 Bratislava,
značka správcu: S1224, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
2.323,57 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 10.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003559
Spisová značka: 6K/21/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810
00 Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zastúpený: HMG LEGAL, s.r.o., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava,
IČO: 35 885 459, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RUSSEL EXPORT-IMPORT s.r.o., so sídlom
Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580
rozhodol
Súd o p r a v u j e výrokovú časť uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.01.2017, č. k.
6K/21/2016-134 tak, že výrok druhý vypúšťa.
V odôvodnení uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.01.2017, č. k. 6K/21/2016-134 sa
posledný odsek vypúšťa.
V ostatných častiach ostáva uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.01.2017, č. k. 6K/21/2016-134, ktoré
nadobudlo právoplatnosť, nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Okresnom súde Bratislava I,
písomne, dvojmo.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003560
Spisová značka: 6K/21/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810
00 Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zastúpený: HMG LEGAL, s.r.o., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava,
IČO: 35 885 459, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RUSSEL EXPORT-IMPORT s.r.o., so sídlom
Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov
predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Marek Glemba, so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, vchod
Májkova 3, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1666, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške
1.200,53 Eur,Vydáva
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Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Marek Glemba, so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, vchod
Májkova 3, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1666, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške
1.200,53 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 110/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321
123, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 459,17 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 110/2016
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003561
Spisová značka: 2K/87/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci konkurzného konania vedeného na majetok dlžníka eMTrade a.s., so
sídlom 965 01 Ladomerská Vieska 269, IČO: 36 628 760, o návrhu veriteľa VÚB Factoring, a.s., so sídlom Mlynské
Nivy 1, 829 90 Bratislava, zast. NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Františkánska 5, 040 01 Košice, na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e pristúpenie veriteľa VÚB Factoring, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava do konkurzného
konania na strane navrhovateľa.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003562
Spisová značka: 2R/1/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Mgr. Mikuláš Kasza, s miestom podnikania 982
01 Tornaľa, Hurbanova 25, IČO: 17 985 412, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi - Mgr. Mikuláš Kasza, s miestom podnikania 982 01 Tornaľa,
Hurbanova 25, IČO: 17 985 412
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, 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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K003563
Spisová značka: 2K/28/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Norbert Naď, nar. 03. 11.
1980, bytom B. Nemcovej 956/41, 990 01 Veľký Krtíš, správcom konkurznej podstaty ktorého je KRIVANKON, k.s.,
so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 94, uznesením č. k. 2K 28/2015 - 137 zo dňa 17.
01. 2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 02.
2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003564
Spisová značka: 2K/53/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marek Repiský, nar. 03. 09.
1988, bytom 966 77 Ostrý Grúň, Ostrý Grúň 211, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Jakubčo,
so sídlom kancelárie 974 11 Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2, uznesením č. k. 2K 53/2015 - 114 zo dňa 17.
01. 2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 02.
2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003565
Spisová značka: 2K/36/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Kurčík, nar. 25. 10.
1977, bytom 962 21 Lieskovec, Lieskovská cesta 2509/36, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Jozef
Oravec, so sídlom kancelárie 974 04 Banská Bystrica, Cesta na štadión 10, uznesením č. k. 2K 36/2016 - 79 zo dňa
17. 01. 2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 02.
2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003566
Spisová značka: 32K/2/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. arch. Michal Kuvik, nar. 13.04.1957, bytom Maša
18, 053 11 Smižany o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Ing. arch. Michal Kuvik, nar. 13.04.1957, bytom Maša
18, 053 11 Smižany.
II.

U z n á v a konkurz za malý.

III.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. František Kočka, so sídlom kancelárie: Pribinova 8, 040 01
Košice, zn. správcu: S715.
IV.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v
tejto lehote doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou
pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
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IV.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní
od ustanovenia
podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach
a v lehote17.02.2017
najneskôr
Obchodný
vestník
34/2017 do funkcie tretiu Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v
tejto lehote doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou
pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republiky v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len
ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
5. Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
6. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
7. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
8. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
11. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
12. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
13. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
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9 aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
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podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
12. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada.
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meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
13. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
14. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
15. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
16. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
17. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 10.2.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K003567
Spisová značka: 31K/66/2016
Oznam
Oprava termínu pojednávania:
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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Oznam
Oprava termínu pojednávania:
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 66/2016-126
vo veci
navrhovateľa: Ing. Beáta Zobolová - KREDIT, s miestom podnikania: Štítnická 29, 048 01 Rožňava, IČO: 10752960,
proti dlžníkovi: J.P.-STAV spol. s r.o., so sídlom: Šafárikova 125, 048 01 Rožňava, IČO: 36 183 792
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 21. 3. 2017 o 9,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa k návrhu nevyjadríte a na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju
neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju
platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.[§19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 19. 1. 2017
Za správnosť vyhotovenia:
Mária Šáriczka

JUDr. Július Tóth
sudca

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 66/2016-126
vo veci
navrhovateľa: Ing. Beáta Zobolová - KREDIT, s miestom podnikania: Štítnická 29, 048 01 Rožňava, IČO: 10752960,
proti dlžníkovi: J.P.-STAV spol. s r.o., so sídlom: Šafárikova 125, 048 01 Rožňava, IČO: 36 183 792
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
n a r i a ď u j e s a pojednávanie
na deň
21. 3. 2017
o na
9,30
hod.webovom sídle: www.justice.gov.sk
a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
svojom
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na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti
č. dv.: 18/B. posch.: 1

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 66/2016-126
vo veci
Obchodný
vestník 34/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 17.02.2017
navrhovateľa: Ing. Beáta Zobolová - KREDIT, s miestom podnikania: Štítnická 29, 048 01 Rožňava, IČO: 10752960,
proti dlžníkovi: J.P.-STAV spol. s r.o., so sídlom: Šafárikova 125, 048 01 Rožňava, IČO: 36 183 792
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 21. 3. 2017 o 9,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
a to
1/ Ing. Beáta Zobolová - KREDIT, s miestom podnikania: Štítnická 29, 048 01 Rožňava, IČO: 10752960,
2/ MONTREAL Plus, s.r.o., so sídlom: Šafárikova 79, Rožňava 048 01, IČO: 36 204 951
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 19. 1. 2017
Za správnosť vyhotovenia:
Mária Šáriczka

JUDr. Július Tóth
sudca

Okresný súd Košice I dňa 21.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K003568
Spisová značka: 31K/24/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HS - INGREAL a.s., so sídlom: Bellova 3,
040 01 Košice, IČO: 36 212 156 o návrhu správcu podstaty: JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3,
040 01 Košice, zn. správcu: S 859, na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
Priznáva správcovi podstaty: JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S
859, paušálnu odmenu vo výške 7.966,54 EUR vrátane DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.2.2017
JUDr. Július Tóth,

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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K003569
Spisová značka: 31K/25/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: MI Top, spol. s r.o., so sídlom: Ul. Osloboditeľov 33, 040 17
Košice-Barca, IČO: 36 576 671, proti dlžníkovi: ZERPRO s.r.o., so sídlom: Trieda SNP 38, 040 11 Košice, IČO: 45
615 527 o vrátení zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol

V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 964,91 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 964,91 EUR zložiteľovi preddavku: MI Top, spol. s r.o., so sídlom: Ul. Osloboditeľov
33, 040 17 Košice-Barca, IČO: 36 576 671, vedený pod položkou denníka D19-109/2016, do 3 dní odo dňa
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003570
Spisová značka: 31K/29/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice proti dlžníkovi: Tatex s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Z. Fábryho 20, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 31 732 674 o
vrátení zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 754,91 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 754,91 EUR zložiteľovi preddavku: Slovenská republika - Daňový úrad Košice,
Rozvojová 2, 041 90 Košice vedený pod položkou denníka D19-128/2016, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003571
Spisová značka: 26K/9/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KOBAK, s.r.o., so sídlom Krivá 23, 040 01
Košice, IČO: 43 882 714 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku 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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P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie Krmanova
14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1283, nespotrebovanú časť preddavku v sume 987,77 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 987,77 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 25.02.2016 položka denníka D19 - 47/2016 správcovi podstaty, JUDr. Ondrej
Gajdošech, so sídlom kancelárie Krmanova 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1283 na účet IBAN: SK73 0900 0000
0051 2523 4831, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 13.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003572
Spisová značka: 26K/45/2012
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Viktória Výrostková, rod.
Výrostková, nar. 04.03.1983, Muškátová 493/18, 048 11 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Dlžník je povinný poskytnúť správcovi, JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie Floriánska 19, 040 01 Košice,
zn. správcu: S833, ku koncu tretieho roka skúšobného obdobia sumu 1.290,- eur na uspokojenie záväzkov. Sumu
peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť správcovi na uspokojenie záväzkov ku koncu štvrtého
roka skúšobného obdobia určí súd samostatným uznesením bezodkladne po ukončení tretieho roka skúšobného
obdobia.
Správca je povinný v priebehu tretieho skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný počas tretieho roka
skúšobného obdobia podať súdu priebežnú správu o svojej činnosti vždy v polovici tretieho skúšobného roka a 10
pracovných dní pred koncom tretieho skúšobného roka, podať súdu súhrnnú podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas tohto roka či polroka a to aj bez osobitnej žiadosti súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 13.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003573
Spisová značka: 26K/7/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Kristína Rusinová, narodená: 09.07.1964,
trvale bytom: Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta, práv. zastúpená: JUDr. Jozef Vaško, advokát, Szakkayho 1,
040 04 Košice o návrhu správcu úpadcu: LawService Recovery k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice,
značka správcu: S1731 na uloženie záväzného pokynu v rámci pôsobnosti príslušného orgánu takto
rozhodol
Udeľuje správcovi záväzný pokyn ako postupovať pri speňažovaní hnuteľného majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu tak, ako bol správcom zverejnený v Obchodnom vestníku č. 94/2016 dňa 17.05.2015 (K011479), a to
osobného motorového vozidla zn. KIA RIO DE/M111/511A, EVČ: KS913DO, VIN: KNEDE241276267592, rok výroby
2007, farba zelená, spoluvlastnícky podiel Úpadcu 1/1 (ďalej len „Motorové vozidlo“) a to tak, že správca ho speňaží
spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, teda zorganizuje verejné ponukové konanie na odplatný predaj za
nasledovných podmienok, pričom ostatné podmienky doplní správca podľa vlastného uváženia:
Záujemcovia Vydáva
sú povinní
doručiťspravodlivosti
písomné cenové
ponuky
v zalepených
na vestníku
adresu kancelárie
Ministerstvo
Slovenskej
republiky
podľa zákona neotvorených
č. 200/2011 Z. z. obálkach
o Obchodnom
a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
správcu. Lehota na predkladanie
ponúk je
15 dní odo
dňanazverejnenia
oznámenia
o verejnom ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku SR. Záujemca musí zložiť na konkurzný účet zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 30 %
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Udeľuje správcovi záväzný pokyn ako postupovať pri speňažovaní hnuteľného majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu tak, ako bol správcom zverejnený v Obchodnom vestníku č. 94/2016 dňa 17.05.2015 (K011479), a to
osobného motorového vozidla zn. KIA RIO DE/M111/511A, EVČ: KS913DO, VIN: KNEDE241276267592, rok výroby
2007,
farba vestník
zelená, spoluvlastnícky
podiel Úpadcu
1/1 (ďalej
len „Motorové vozidlo“) a to tak,
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speňaží
Obchodný
34/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
17.02.2017
spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, teda zorganizuje verejné ponukové konanie na odplatný predaj za
nasledovných podmienok, pričom ostatné podmienky doplní správca podľa vlastného uváženia:
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie
správcu. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku SR. Záujemca musí zložiť na konkurzný účet zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 30 %
zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo.
Ponuka záujemcu musí obsahovať písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk
záujemcov akceptuje), že záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená
ako víťazná, pričom ako víťazná bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote určenej správcom v
oznámení o konaní verejného ponukového konania so správcom neuzavrie kúpnu zmluvu alebo v tejto lehote
neuhradí kúpnu cenu, čím poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške
záujemcom zloženej zábezpeky, ktorá za uvedených podmienok bude správcom započítaná so zloženou
zábezpekou (daný návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania). Návrh
dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom emailom, ak o to záujemcovia požiadajú na:
lsrecovery@lawservice.sk <mailto:lsrecovery@lawservice.sk>.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii
správcu, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada
ho o udelenie súhlasu na predaj víťazom ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia
ponúkaná kúpna cena za Motorové vozidlo. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto
posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania,
ktorého ponuku súčasne ako víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán.“

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003574
Spisová značka: 32K/13/2016
32K/13/2016 205
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Mgr. Stanislav Zeleňák, narodený: 20.06.1963, trvale bytom:
Palárikova 3, 040 01 Košice, proti dlžníkovi: Ing. Peter Uličný, narodený: 26.03.1965, trvale bytom: Kupeckého
335/63, 040 01 Košice, práv. zast.: JUDr. Marekom Gibom, advokátom, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov o
návrhu na vyhlásenie konkurzu uverejňuje uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. k. 2CoKR/39/2016 - 193 zo dňa
27.1.2017 takto
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a členov senátu JUDr.
Janky Kočišovej a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci navrhovateľa: Mgr. Stanislav Zeleňák, nar. 20.6.1963,
bytom: Palárikova 3, 040 01 Košice, proti dlžníkovi: Ing. Peter Uličný, nar. 26.3.1965, bytom: Kupeckého 335/63, 040
01 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, o odvolaní dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa
21.11.2016, č.k. 32K/13/2016-153, takto

rozhodol :
P o t v r d z u j e uznesenie.
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
P o u č e n i eVydáva
: ProtiMinisterstvo
tomuto uzneseniu
odvolanie
nie
je prípustné.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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21.11.2016, č.k. 32K/13/2016-153, takto

Obchodný vestník 34/2017
rozhodol :

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2017

P o t v r d z u j e uznesenie.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

V Košiciach 27. januára 2017
JUDr. Vladimír Hrib, PhD.
predseda senátu
JUDr. Janka Kočišová
člen senátu
JUDr. Slávka Maruščáková
člen senátu

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. JUDr. Lucián Török
V Košiciach, dňa 10. februára 2017
Okresný súd Košice I dňa 10.2.2017
Mgr. JUDr. Lucián Török, vyšší súdny úradník
K003575
Spisová značka: 32K/13/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Peter Uličný, narodený: 26.03.1965,
trvale bytom: Kupeckého 335/63, 040 01 Košice, zast. JUDr. Marekom Gibom, advokátom so sídlom Hviezdoslavova
1234/4, 075 01 Trebišov, o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Jozef Litvák, CSc., so sídlom kancelárie: Dargovská 3283/17, 075
01 Trebišov, zn. správcu: S1474, odmenu vo výške 165,97 EUR.
Priznáva predbežnému správcovi: Ing. Jozef Litvák, CSc., so sídlom kancelárie: Dargovská 3283/17, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S1474, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 153,90 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: Ing. Jozef Litvák, CSc., so sídlom
kancelárie: Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1474 odmenu a náhradu preukázaných výdavkov
spolu vo výške 319,87 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19 - 78/2016 na účet
č. 0105670596/0900, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo
ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho
po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v
troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Košice I dňa 13.2.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 34/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2017

K003576
Spisová značka: 31K/35/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: MAXPRODUKT s. r. o., so sídlom: Kmeťova 21, 040 01 Košice, IČO:
44 831 803, o návrhu na otvorenie malého konkurzu takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 14.11.2016, č.k. 31K/35/2016-126, na majetok
úpadcu: MAXPRODUKT s. r. o., so sídlom: Kmeťova 21, 040 01 Košice, IČO: 44 831 803 z a m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003577
Spisová značka: 26K/40/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Ladislav Hadidom, nar. 12.04.1959,
bytom Trsťany 85, 044 45 Bidovce, korešpondenčná adresa Hlinkova 15, Košice o učenie, či sa na podania uvedené
v zozname podaní prihliada ako na prihlášku takto
rozhodol
U r č u j e, že na podanie zo dňa 04.01.2017 označené poradovým číslom 1, ktorým boli uplatnené pohľadávky
veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle,
IČO: 64 948 242, Česká republika, vo výške 87.314,78 € s a p r i h l i a d a ako na prihlášku.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 20.12.2016 označené poradovým číslom 1, ktorým boli uplatnené pohľadávky
veriteľa: BEKWOODCOTE s.r.o., so sídlom Odborárska 52, Bratislava, IČO: 31 364 951, vo výške 10.897,46 € s a
p r i h l i a d a ako na súhrnnú prihlášku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003578
Spisová značka: 32K/32/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice proti dlžníkovi: GALAFRUIT & CO, s.r.o., so sídlom: Malá Tŕňa 202, 076 82 Malá Tŕňa, IČO: 36 171 999 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: GALAFRUIT & CO, s.r.o., so sídlom: Malá Tŕňa 202,
076 82 Malá Tŕňa, IČO: 36 171 999.
II.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., so sídlom kancelárie kpt. Nálepku
17, 040 01 Košice, značka správcu S 714 z a s p r á v c u podstaty.
III.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu Vydáva
a zoznamu
pohľadávok,
v lehote
35 dní
od ustanovenia
doč.funkcie
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
200/2011druhú
Z. z. o podrobnú
Obchodnompísomnú
vestníku správu, v
a o zmene
doplnení tretiu
niektorých
zákonovpísomnú
na svojom správu
webovom
www.justice.gov.sk
lehote 50 dní od ustanovenia
doa funkcie
podrobnú
o sídle:
týchto
skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v
17
tejto lehote doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou
pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.

I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: GALAFRUIT & CO, s.r.o., so sídlom: Malá Tŕňa 202,
076 82 Malá Tŕňa, IČO: 36 171 999.
II.
U s t a34/2017
n o v u j e predbežného Konkurzy
správcu: Doc.
JUDr. Ján Pirč, CSc., so sídlomDeň
kancelárie
kpt.17.02.2017
Nálepku
Obchodný
vestník
a reštrukturalizácie
vydania:
17, 040 01 Košice, značka správcu S 714 z a s p r á v c u podstaty.
III.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v
tejto lehote doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou
pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
IV.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republiky v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach. ( § 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
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dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 13.2.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K003579
Spisová značka: 26K/62/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Radoslav Hikl, nar. 04.12.1976, bytom
Kechnec 268, 044 58 Seňa o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Radoslav Hikl, nar. 04.12.1976, bytom Kechnec 268, 044 58 Seňa.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Veronika Gyüreová, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice,
značka správcu: S1829.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
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právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
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účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú(§ 52 ods. 2 CSP).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 13.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003580
Spisová značka: 26K/65/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Pavol Jabrik, nar. 17.12.1978, bytom Veľké Trakany 119,
076 42 Veľké Trakany o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
O d v o l á v a predbežného správcu: JUDr. Viera Luptáková, so sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01 Košice,
značka správcu: S1687.
U s t a n o v u j e nového predbežného správcu: JUDr. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2,
040 12 Košice, zn. správcu: S1015.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú
podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej taktiež:
-

uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003581
Spisová značka: 27K/17/2016
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu na úpadcu: Mikuláš Hencz, nar. 14.12.1967, bytom Chotín č. 315,
ktorého správcom je: JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, L. Kassáka č. 8, o prihláške
predloženej správcom, takto
rozhodol
U r č u j e, že podanie veriteľa: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Bratislava, Michalská č. 18, IČO:
36854140, zo dňa 16.11.2016, doručené správcovi dňa 28.11.2016, sa za prihlášku nepovažuje a na toto podanie sa
ako na prihlášku
neprihliada.
Vydáva
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

22

Obchodný vestník 34/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2017

U r č u j e, že podanie veriteľa: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Bratislava, Michalská č. 18, IČO:
36854140, zo dňa 16.11.2016, doručené správcovi dňa 28.11.2016, sa za prihlášku nepovažuje a na toto podanie sa
ako na prihlášku neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 10.2.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K003582
Spisová značka: 1R/1/2016
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: EKOINŠTAL s.r.o. v reštrukturalizácii, so
sídlom Priemyselná štvrť 32, 083 01 Sabinov, IČO: 36 486 213, správcom ktorého je JUDr. Gábor Száraz, so sídlom
kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu,
uznesením 1R/1/2016-377 zo dňa 23.01.2017 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka EKOINŠTAL s.r.o. v
reštrukturalizácii, so sídlom Priemyselná štvrť 32, 083 01 Sabinov, IČO: 36 486 213 v znení, o ktorom hlasovala
schvaľovacia schôdza dňa 12.01.2017, ktorý je prílohou tohto uznesenia a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka
EKOINŠTAL s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Priemyselná štvrť 32, 083 01 Sabinov, IČO: 36 486 213.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.01.2017
Okresný súd Prešov dňa 13.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003583
Spisová značka: 2K/2/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Marius Pedersen, a.s., so sídlom
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 115 901, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Marek
Černický, nar. 27.1.1979, trvale bytom Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, podnikajúci pod obchodným menom
Marek Černický PRODEX SK, s miestom podnikania Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, IČO: 41 878 841, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Marek Černický, nar. 27.1.1979, trvale bytom Záborského
2914/7, 058 01 Poprad, podnikajúci pod obchodným menom Marek Černický PRODEX SK, s miestom podnikania
Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, IČO: 41 878 841.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
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)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
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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 banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 10.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003584
Spisová značka: 2K/67/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Karol Gallík v konkurze, nar.
14.12.1968, podnikajúci pod obchodným menom Karol Gallík PROGRESINTERIÉR, s miestom podnikania
Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad, IČO: 37 110 861, správcom ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so sídlom
kancelárie M.R. Štefánika 2673/212A, 093 01 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Michala Jakubeka, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 2673/212A, 093 01 Vranov nad Topľou z
funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003585
Spisová značka: 1K/4/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Martina Schwartzová, nar. 19.01.1990, trvale bytom
Obrancov mieru 523/17, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Bc. Martina Schwartzová, nar. 19.01.1990, trvale bytom Obrancov mieru
523/17, 064 01 Stará Ľubovňa.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania. Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo
inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v
Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
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b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 13.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003586
Spisová značka: 3NcKR/2/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roland Klein, nar. 10.08.1967, bytom Petržalská 1639/8,
060 01 Kežmarok, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníka Roland Klein, nar. 10.08.1967, bytom Petržalská 1639/8, 060 01 Kežmarok.
Ustanovuje SKP, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 44 915 691 do funkcie správcu dlžníka.
U r č u j e, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia troch rokov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov, ktorých predmetom bude
jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 300,- eur alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v
peňažnom vyjadrení sumu 150,- eur v jednom kalendárnom mesiaci,
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov medzi dlžníkom a osobou
spriaznenou s dlžníkom, ktorého predmetom bude majetkové plnenie,
odmietnutie daru alebo dedičstva,
uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru,
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi ku koncu každého skúšobného roka skúšobného obdobia sumu 1.200,eur na uspokojenie svojich záväzkov.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom
počas príslušného polroka a roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003587
Spisová značka: 1NcKR/5/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Hűbler, nar. 21.06.1932, bytom Gorlická 585/11, 085
01 Bardejov, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Hűbler, nar. 21.06.1932, bytom Gorlická 585/11, 085
01 Bardejov, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníka Ján Hűbler, nar. 21.06.1932, bytom Gorlická 585/11, 085 01 Bardejov.
Ustanovuje JUDr. Jozefa Jaroščáka ml., so sídlom kancelárie Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov do funkcie správcu
dlžníka.
U r č u j e, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia troch rokov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov, ktorých predmetom bude
jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 300,- eur alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v
peňažnom vyjadrení sumu 150,- eur v jednom kalendárnom mesiaci,
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov medzi dlžníkom a osobou
spriaznenou s dlžníkom, ktorého predmetom bude majetkové plnenie,
odmietnutie daru alebo dedičstva,
uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru,
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi ku koncu každého skúšobného roka skúšobného obdobia sumu
1.200,- eur na uspokojenie svojich záväzkov.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na
konci každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas príslušného polroka a roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003588
Spisová značka: 2K/3/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Stanislav
Bartko, nar. 17.5.1970, bytom Tomášikova 2515/7, 058 01 Poprad, správcom ktorého je iTRUSTee Restructuring,
k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči
úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 voči úpadcovi: Stanislav Bartko, nar. 17.5.1970, bytom
Tomášikova 2515/7, 058 01 Poprad, prihlásených prihláškami na Okresnom súde Prešov v celkovej výške 2.482,90
eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia 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)
čoho sa odvolateľ
domáha
(odvolací
Vydáva a
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republikynávrh).
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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vestník
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Deň vydania: 17.02.2017
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 10.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003589
Spisová značka: 2K/3/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Stanislav
Bartko, nar. 17.05.1970, bytom Tomášikova 2515/7, 058 01 Poprad, správcom ktorého je iTRUSTee Restructuring,
k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
priznáva pôvodnému správcovi JUDr. Miroslavovi Korchovi, Brestovská 193/102, 06601 Humenné za výkon funkcie
predbežného správcu odmenu vo výške 49,79 eura a náhradu výdavkov vo výške 84,74 eura, ktoré mu budú po
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 17.12.2013 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. 108/2013 (43/12-13).
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu aktuálneho správcu
iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou nevyčerpanú časť
preddavku vo výške 529,35 eura zloženého dňa 17.12.2013 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. 108/2013
(43/12-13).
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 10.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003590
Spisová značka: 2NcKR/20/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Slavomír Soľár, nar. 3.3.1969, bytom Podjavorinskej
3405/22, 058 01 Poprad, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníka: Slavomír Soľár, nar. 3.3.1969, bytom Podjavorinskej 3405/22, 058 01 Poprad.
Ustanovuje: JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné do funkcie správcu dlžníka.
U r č u j e, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia troch rokov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov, ktorých predmetom bude
jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 300 € alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v
peňažnom vyjadrení sumu 150 € v jednom kalendárnom mesiaci,
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov medzi dlžníkom a osobou
spriaznenou s dlžníkom, ktorého predmetom bude majetkové plnenie,
odmietnutie
daruspravodlivosti
alebo dedičstva,
Vydáva
Ministerstvo
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
uzatváranie
a ukončovanie
pracovných
zmlúv
a dohôd
o prácach
vykonávaných mimo pracovného
pomeru,
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založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,

U r č u j e, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia troch rokov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
-Obchodný vestník
právne34/2017
úkony smerujúce k vzniku,
zmene alebo
zániku záväzkov, ktorých predmetom
bude 17.02.2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 300 € alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v
peňažnom vyjadrení sumu 150 € v jednom kalendárnom mesiaci,
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov medzi dlžníkom a osobou
spriaznenou s dlžníkom, ktorého predmetom bude majetkové plnenie,
odmietnutie daru alebo dedičstva,
uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru,
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi ku koncu každého skúšobného roka skúšobného obdobia sumu
1.800,- eur na uspokojenie svojich záväzkov.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na
konci každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas príslušného polroka a roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003591
Spisová značka: 1NcKR/11/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Chlebovič, nar. 13.06.1952, bytom Severná 4, 060
01 Kežmarok, právne zastúpeného advokátom JUDr. Vladimírom Novákom, so sídlom kancelárie Mlynárska 16, 040
01 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Milana Chleboviča, nar. 13.06.1952, bytom Severná 4, 060 01 Kežmarok od pohľadávok,
ktoré vznikli do 21.02.2008 a ktoré zostali po zrušení konkurzu a po uplynutí skúšobného obdobia neuspokojené, čím
sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
K o n č í skúšobné obdobie dlžníka: Milana Chleboviča, nar. 13.06.1952, bytom Severná 4, 060 01 Kežmarok.
Z a n i k á funkcia správcu: JUDr. Marty Maruniakovej, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov
200/33, 089 01 Svidník.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 13.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003592
Spisová značka: 3NcKR/1/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozefa Kopáča,
nar. 18.02.1947, bytom
Kochanovce 233, 066 01 Humenné, zastúpeného Máriou Chromou, nar. 11.02.1958, bytom Chlmec 142, 067 41
Chlmec, o návrhu na povolenie oddlženia 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
O d d l ž u j e dlžníka: Jozefa Kopáča, nar. 18.02.1947, bytom Kochanovce 233, 066 01 Humenné od
pohľadávok, ktoré vznikli do 29.12.2009 a ktoré zostali po zrušení konkurzu a po uplynutí skúšobného obdobia
neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
K o n č í skúšobné obdobie dlžníka: Jozefa Kopáča, nar. 18.02.1947, bytom Kochanovce 233, 066 01 Humenné.
Z a n i k á funkcia správcu: JUDr. Michala Jakubeka, so sídlom kancelárie M. R: Štefánika
2673/212/A, 093 00 Vranov nad Topľou.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 13.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003593
Spisová značka: 1NcKR/1/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Pišta, nar. 30.01.1963, bytom Moyzesova
2808/8, 058 01 Poprad o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníka František Pišta, nar. 30.01.1963, bytom Moyzesova 2808/8, 058 01 Poprad.
Ustanovuje Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Južná Trieda 48, 040 01 Košice,
IČO: 44 088 833 do funkcie správcu dlžníka.
U r č u j e, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia troch rokov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov, ktorých predmetom bude
jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 300,- eur alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v
peňažnom vyjadrení sumu 150,- eur v jednom kalendárnom mesiaci,
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov medzi dlžníkom a osobou
spriaznenou s dlžníkom, ktorého predmetom bude majetkové plnenie,
odmietnutie daru alebo dedičstva,
uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru,
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi ku koncu každého skúšobného roka skúšobného obdobia sumu
1.800,- EUR na uspokojenie svojich záväzkov.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na
konci každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas príslušného polroka a roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, 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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K003594
Spisová značka: 29K/2/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu odchodnú spoločnosť
AUTOSTAV s. r. o. v konkurze so sídlom Trenčianska 764, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 339 407, ktorého
správcom je obchodná spoločnosť I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom kancelárie
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín, IČO 36 865 265, značka správcu S1436, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
pre nedostatok majetku, uznesením č.k. 29K/2/2013-635 zo dňa 17.01.2017 zrušil konkurz pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. februára 2017.
Okresný súd Trenčín dňa 13.2.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K003595
Spisová značka: 38K/27/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Monika Burianová, nar.
30.12.1989, bydlisko ul. 9. Mája 595/4-7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav
Babeľa so sídlom kancelárie Centrum 37/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562, na návrh správcu
uznesením č.k. 38K/27/2016-172 zo dňa 19.01.2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.02.2016.
Okresný súd Trenčín dňa 13.2.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K003596
Spisová značka: 22K/13/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Andrej Kolarčík, nar. 17.08.1984, trvale bytom A.
Sládkoviča 4/4, 971 01 Prievidza,, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Andrej Kolarčík, nar.
17.08.1984, trvale bytom A. Sládkoviča 4/4, 971 01 Prievidza,, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Andrej Kolarčík, nar. 17.08.1984, trvale bytom A. Sládkoviča 4/4, 971 01
Prievidza,.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Andrej Jaroš so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01
Trenčín, značka správcu S373.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote
najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. 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. U k l a d á 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 v y z ý v a j ú, 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.
22K/13/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu 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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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.
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VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, 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.
22K/13/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , 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. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: 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 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. ).
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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 13.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K003597
Spisová značka: 23K/43/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ján Gombos, nar. 18.6.1965, Diakovce 823, zast.:
Odborová organizácia PEDRASLO, Revolučná štvrť 957/17, 924 01 Galanta, zast.: JUDr. Peter Peružek, s.r.o.,
Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PEDRAZZOLI SLOVAKIA,
spol. s.r.o., IČO 36237540, Esterházyovcov 1407, 924 01 Galanta, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi PEDRAZZOLI SLOVAKIA, spol. s.r.o., IČO 36237540, Esterháziovcov 1407, 924
01 Galanta, predbežného správcu Mgr. Ladislava Zselinszkeho, so sídlom kancelárie: Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská
Streda.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K003598
Spisová značka: 23K/43/2016
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, ( 0338821511, fax: 033/88 21 191
elektronická adresa: podatelnaOSTT@justice.sk

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Naše číslo
Vybavuje/linka
Trnava
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Trnava
13.02.2017

VEC
Upovedomenie veriteľov o zrušení termínu pojednávania dňa 22.02.2017 o 08:30 hod.
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ján Gombos, nar. 18.6.1965, Diakovce 823,
zast.: Odborová organizácia PEDRASLO, Revolučná štvrť 957/17, 924 01 Galanta, zast.: JUDr. Peter Peružek, s.r.o.,
Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PEDRAZZOLI SLOVAKIA,
spol. s.r.o., IČO 36237540, Esterházyovcov 1407, 924 01 Galanta, upovedomuje veriteľov označených v návrhu:
Veriteľ č. 1 : JUDr. Peter Peružek, s.r.o., Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec
Veriteľ č. 2: VEMEX ENERGO s.r.o., Moyzesova 936/5, 811 05 Bratislava, IČO: 35 853 441, zastúpený: JUDr. Alena
Arbetová, advokátka, Námestie sv. Martina 3A, 908 51 Holíč
o zrušení termínu pojednávania dňa 22.02.2017 o 08:30 hod. na č.dv. 242 Okresného súdu Trnava z
dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníka a z dôvodu ustanovenia predbežného správcu.

JUDr. Vincent Szabó
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K003599
Spisová značka: 23K/43/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú
značku: 23K/43/2016
Upovedomenie o zrušení termínu pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa-veriteľa:

Ján Gombos, nar. 18.06.1965
925 81 Diakovce 823

zast.:

Odborová organizácia PEDRASLO
Revolučná štvrť 957/17, 924 01 Galanta

zast.:

Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o.
Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec

proti dlžníkovi:

PEDRAZZOLI SLOVAKIA, spol. s r.o.
Esterházyovcov 1407, 924 01 Galanta
IČO: 36 237 540

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Vám oznamuje, že apojednávanie,
ktoré je vytýčené na deň 22.02.2017 o 08:30 hod. na č.dv. 242 Okresného
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
súdu Trnava, sa ruší z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníka v lehote určenej súdom.
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PEDRAZZOLI SLOVAKIA, spol. s r.o.
Esterházyovcov 1407, 924 01 Galanta
IČO: 36Konkurzy
237 540 a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2017

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
Vám oznamuje, že pojednávanie, ktoré je vytýčené na deň 22.02.2017 o 08:30 hod. na č.dv. 242 Okresného
súdu Trnava, sa ruší z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníka v lehote určenej súdom.
V Trnave, dňa 13.02.2017

JUDr. Vincent
Szabó
sudca
Za správnosť
vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K003600
Spisová značka: 4K/6/2010
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PROOMONT AL, spol. s r.o., so sídlom
Kollárova 85A, 036 01 Martin, IČO: 36 428 485, správcom ktorého je: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná,
k.s., so sídlom kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: PROOMONT AL, spol. s r.o., so sídlom Kollárova 85A, 036 01 Martin, IČO: 36
428 485, 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 zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho
doručenia.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) 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 Žilina dňa 13.2.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K003601
Spisová značka: 3K/1/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Švaňa, nar. 18.8.1984, bytom
ČSA 1306/13, Kysucké Nové Mesto, správkyňou ktorého je JUDr. Marína Gallová, so sídlom kancelárie Jilemnického
30, 036 01 Martin, v časti o návrhu správkyne na schválenie konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Návrh konečného rozvrhu výťažku v r a c i a správkyni na prepracovanie.
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 13.2.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K003602
Spisová značka: 4K/32/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Viktor Chupek, nar. 28.2.1963, bytom
Bysterecká 2064/25, Dolný Kubín, do 31.1.2014 podnikajúci pod obchodným menom Viktor Chupek - Trides, s
miestom podnikania Aleja Slobody 3054, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17 954 185, správcom ktorého je: Mgr. Štefan
Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, o návrhu správcu na uloženie záväzného pokynu,
ako postupovať pri speňažení majetku, takto
rozhodol
Na speňažovanie nehnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 119/2016 zo dňa 21.06.2016, a to:
- nehnuteľností zapísaných na Liste vlastníctva č. 4161 pre obec Dolný Kubín, katastrálne územie Beňova Lehota,
parcely registra „C“, spoluvlastnícky podiel 1/1, a to:
·
pozemku parcelného č. 84/5, trvalé trávne porasty, výmera 196 m2,
·
pozemku parcelného č. 84/6, trvalé trávne porasty, výmera 776 m2,
·
pozemku parcelného č. 84/7, trvalé trávne porasty, výmera 80 m2,
·
pozemku parcelného č. 84/8, trvalé trávne porasty, výmera 27 m2,
je správca povinný zorganizovať dražbu primerane podľa ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách, pričom podmienky dražby budú stanovené v súlade s návrhom správcu na uloženie záväzného pokynu zo
dňa 09.12.2016. Správca je povinný o akýchkoľvek významných skutočnostiach týkajúcich sa speňažovania tohto
majetku informovať súd.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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Okresný súd Žilina dňa 13.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K003603
Spisová značka: 40K/3/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marián Kondlla, nar. 08.07.1971, trvale bytom Hurbanova
130/11, 916 01 Stará Turá, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Marián Kondlla, nar. 08.07.1971,
trvale bytom Hurbanova 130/11, 916 01 Stará Turá takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Marián Kondlla, nar. 08.07.1971, trvale bytom Hurbanova 130/11, 916
01 Stará Turá.
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 14.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Baštrnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2014 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Ing. Peter Baštrnák, bytom Holíčska 3, 851 05 Bratislava, nar. 06.07.1981
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:
31. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac október 2016 v sume 716,23 €, súpisová hodnota 716,23 €
32. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac november 2016 v sume 716,23 €, súpisová hodnota 716,23 €
33. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac december 2016 v sume 716,23 €, súpisová hodnota 716,23 €
34. iná majetková hodnota, vyplatené odstupné pri ukončení pracovného pomeru v sume 5.485,35 €, súpisová
hodnota 5.485,35 €
JUDr. Oľga Karásková, správca

K003605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INSSTAV s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová č. 1 / 0, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 454 040
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2016 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci INSSTAV s.r.o., Mierova 1, Hlohovec , IČO 44 454 040, č. k. 25K/18/2016, správca úpadcu v
súlade s ustanovením § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Trnava, č. k. 25K/18/2016, že
dňa 08.02.2017, t. j. po skončení základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená prihláška
pohľadávky veriteľa:
SPRÁVA CIEST ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO 42054575
Táto pohľadávka v celkovej výške 592,61 EUR bola zapísaná do zoznamu pohľadávok .
V Bratislave, dňa 10.02.2017
KRIVANKON k.s.,
Mgr. Peter Vančo - komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca S 1704

K003606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BeKo, s.r.o., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 14/7495, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 851 576
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2015 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci BeKo s.r.o. v likvidácii, Dunajská 14/7495, 811 08 Bratislava, IČO: 43 851 576 č. k. 8K/50/2015,
správca úpadcu v súlade s ustanovením § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Bratč.islava I, č. k.
8K/50/2015, že dňa 23.01.2017, t. j. po skončení základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu
doručená prihláška pohľadávky veriteľa:
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Klčové 34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 00 350 656
Táto pohľadávka v celkovej výške 118,97 EUR bola zapísaná do zoznamu pohľadávok .
V Bratislave, dňa 10.02.2017
KRIVANKON k.s.,
Mgr. Peter Vančo - komplementár
Správca S 1704

K003607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Samuel Bibza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 232, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.5.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2016 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/48/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Tatiana Hládeková, správca úpadcu: Ing. Samuel Bibza, trvale bytom Roľnícka 232, Bratislava, nar. 8.5.1947,
týmto podľa ustanovenia § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem súpis všeobecnej podstaty nasledovne:
1. iná majetková hodnota, vrátený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88
€, súpisová hodnota 663,88 €,
2. iná majetková hodnota: peňažná hotovosť v sume 1.700 €, súpisová hodnota 1.700 €
3. pozemok parc. č. 430/7, trvalé trávne porasty o výmere 634 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okrese
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. pozemok parc. č. 430/7, trvalé trávne porasty o výmere 634 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okrese
Turčianske Teplice, obci Turčianske Teplice, katastrálnom území Diviaky, zapísaný Okresným úradom Turčianske
Teplice na liste vlastníctva č. 1486, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/2,súpisová hodnota 634 €,
4. pozemok parc. č. 431/5, trvalé trávne porasty o výmere 88 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okrese
Turčianske Teplice, obci Turčianske Teplice, katastrálnom území Diviaky, zapísaný Okresným úradom Turčianske
Teplice na liste vlastníctva č. 1486, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/2, súpisová hodnota 88 €,
5. pozemok parc. č. 177/3, trvalé trávne porasty o výmere 1031 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okrese
Turčianske Teplice, obci Turčianske Teplice, katastrálnom území Diviaky, zapísaný Okresným úradom Turčianske
Teplice na liste vlastníctva č. 188, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/3, súpisová hodnota 687 €,
6. pozemok parc. č. 610, orná pôda o výmere 10320 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okrese Turčianske
Teplice, obci Turčianske Teplice, katastrálnom území Diviaky, zapísaný Okresným úradom Turčianske Teplice na
liste vlastníctva č. 731, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/4, súpisová hodnota 5.160 €,
7. pozemok parc. č. 611, trvalé trávne porasty o výmere 3798 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okrese
Turčianske Teplice, obci Turčianske Teplice, katastrálnom území Diviaky, zapísaný Okresným úradom Turčianske
Teplice na liste vlastníctva č. 731, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/4, súpisová hodnota 1.899 €,
8. pozemok parc. č. 612, orná pôda o výmere 58129 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okrese Turčianske
Teplice, obci Turčianske Teplice, katastrálnom území Diviaky, zapísaný Okresným úradom Turčianske Teplice na
liste vlastníctva č. 731, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/4, súpisová hodnota 29.064 €,
9. pozemok parc. č. 613, trvalé trávne porasty o výmere 1748 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okrese
Turčianske Teplice, obci Turčianske Teplice, katastrálnom území Diviaky, zapísaný Okresným úradom Turčianske
Teplice na liste vlastníctva č. 731, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/4, súpisová hodnota 874 €,
10. cenný papier, kmeňová akcia na doručiteľa, zaknihovaná podoba, menovitá hodnota jednej akcie 33,2 €, ISIN:
CS0009004452, emitent SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, celkový
počet CP: 6, súpisová hodnota celkového počtu CP: 199,20 €,
11. cenný papier, kmeňová akcia na doručiteľa, zaknihovaná podoba, menovitá hodnota jednej akcie 33,2 €, ISIN:
CS0009007752, emitent CEMMAC a.s., so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, IČO: 31 412 106,
celkový počet CP: 4, súpisová hodnota celkového počtu CP: 132,80 €,
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K003608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Veselovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 1927/76, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.9.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2016 s 533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Anna Machajdová správca úpadcu Matej Veselovský, nar. 28.9.1987, bytom Bystrická cesta 1927/76, 034 01
Ružomberok zvoláva 1.schôdzu veriteľov na deň 24.3.2017 o 13.00 hodine s miestom konania na adrese : 038
53 Turany ČA 891/27 prízemie vpravo s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezencia a otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Hlasovanie o správcovi
Voľba zástupcu veriteľov.
Uznesenie a záver
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácii predložia veritelia fyzické osoby preukaz totožnosti, právnické osoby výpis z OR nie starší ako tri
mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie a doklad totožnosti.
Správca: JUDr. Anna Machajdová

K003609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sputniková 13, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/56/2016 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/56/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 4
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky zo mzdy za mesiac
január 2017.
Súpisová hodnota: 391,73 €

Súpisová zložka majetku č. 5
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: nespotrebovaná časť preddavku
Súpisová hodnota: 1 659,70 EUR

JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K003610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Sekerka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výpalisko 45, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1954
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate.
Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh z oddelenej podstaty.
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra, oznamuje, že v konkurznej veci úpadcu: Ondrej Sekerka, nar. 12. 7. 1954, Výpalisko 45, 940 02 Nové
Zámky, zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa, Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO:
00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, č. pohľadávky v zozname pohľadávok 32, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty.
Zároveň správca oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh z oddelenej podstaty veriteľa, Slovenská sporiteľňa,
a.s.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou
poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť mailom na: bfb@akfiala.sk alebo
telefonicky na č. 0948 966 771.
Nitra 14. 2. 2017
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K003611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kelemenová Sylvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gregorovej 3142 / 8, 821 03 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/40/2016 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/40/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, správca úpadcu: Sylvia Kelemenová, nar. 13.04.1975, bytom Gregorovej 3142/8, 821
03 Bratislava, občan SR, 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:
Súpisová zložka majetku č. 8
Druh: iná majetková hodnota; Popis: Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 01/2017; Zamestnávateľ: BANCHEM
s.r.o., IČO: 36 227 901, Rybný trh 332/9, Dunajská Streda; Právny dôvod: Pracovná zmluva zo dňa 11.12.2015;
Suma zapisovaného majetku: 90,21 EUR; Dôvod zapísania majetku do súpisu: V zmysle § 72 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Deň
zapísania majetku do súpisu: 14.02.2017.
V Bratislave dňa 14.02.2017
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, Správca

K003612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Flachbartová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baureova 7, 040 11 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 261 266
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/56/2015S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/56/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo všeobecnej podstaty
v zmysle ust. § 98 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“)
JUDr. Matúš Čepček, správca konkurznej podstaty úpadcu: Anna Flachbartová,
nar. 22.01.1959,
s miestom podnikania na ul. Bauerova 7, 040 11 Košice - Sídlisko KVP,
IČO: 37 261 266, ustanovený
uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31K/56/2015-33 zo dňa 12.10.2015, predkladá návrh konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v predmetnom konkurznom konaní.
I.
Všeobecná časť
Uznesením sp. zn. 31 K 56/2015-33 zo dňa 12.10.2015 Okresný súd Košice I (ďalej len „okresný súd“) v právnej
veci navrhovateľa - dlžníka Anna Flachbartová, nar. 22.01.1959, s miestom podnikania na ul. Bauerova 7, 040 11
Košice - Sídlisko KVP, IČO: 37 261 266, rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka. Za správcu podstaty
ustanovil Mgr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie na ul. Jána Kalinčiaka 2591/6, 071 01 Michalovce. Na návrh
správcu konkurznej podstaty okresný súd uznesením sp. zn. 31K/56/2015-56 zo dňa 05.01.2016 uznal konkurz za
malý.
Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 ZKR konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. V okolnostiach prípadu konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený 21.10.2015
[uznesenie okresného súdu sp. zn. 31K/56/2015 zo dňa 12.10.2015 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
200/2015 dňa 19.10.2015 (§ 199 ods. 9 ZKR)].
Správca v období od vyhlásenia konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov dňa 25.01.2016 splnil úlohy uložené
okresným súdom v uznesení sp. zn. 31K/56/2015-33 zo dňa 12.10.2015, t.j. v stanovených lehotách podal súdu
prvú písomnú správu dňa 22.10.2015 (v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie), druhú písomnú správu dňa
16.11.2015 (v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie), tretiu písomnú správu dňa 08.12.2015 (v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie) a štvrtú písomnú správu dňa 15.01.2016 (v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej
schôdze veriteľov).
V Obchodnom vestníku č. 204/2015 z 23.10.2015 správca zverejnil Výzvu na prihlásenie pohľadávok zahraničným
veriteľom.
V Obchodnom vestníku č. 204/2015 z 23.10.2015 správca zverejnil Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Obchodnom vestníku č. 204/2015 z 23.10.2015 správca zverejnil Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do
správcovského spisu.
V Obchodnom vestníku č. 236/2015 z 09.12.2015 správca v zmysle § 34 ods. 1 ZKR zvolal prvú schôdzu veriteľov
na deň 25.01.2016 o 10.30 hod do kongresovej sály Hotela Mousson na ul. T. J. Moussona 2485/1, 071 01
Michalovce.
V zákonom stanovenej lehote bolo správcovi na adresu jeho kancelárie doručených 11 nezabezpečených prihlášok
pohľadávok konkurzných veriteľov, z toho päť súhrnných prihlášok nezabezpečených pohľadávok. Tri pohľadávky
boli do správcovskej kancelárie doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
V intenciách § 32 ods. 1 ZKR správca každú prihlásenú pohľadávku s odbornou starostlivosťou preskúmal
a porovnal so zoznamom záväzkov úpadcu. Zistenie, resp. popretie prihlásených pohľadávok bezodkladne zapísal
do zoznamu pohľadávok nasledovne:

·

číslo pohľadávky 1

veriteľ CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, 812 36 Bratislava I, IČO: 35787783
prihlásená suma spolu 24.213,93 EUR, zistená suma 24.213,93 EUR

·

číslo pohľadávky 2

veriteľ Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava,

IČO: 36854140

prihlásená suma 10.258,66 EUR, zistená suma 10.258,66 EUR

·

číslo pohľadávky 3

veriteľ Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36234176
prihlásená suma 2.557,50 EUR, zistená suma 2.557,50 EUR

·

číslo pohľadávky 3a

veriteľ Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO: 35831154
prihlásená suma spolu 4.546,49 EUR, zistená suma 4.546,49 EUR

·

číslo pohľadávky 4

veriteľ Krajský súd v Bratislave- SR, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 215759
prihlásená suma 679 EUR, zistená suma 679 EUR

·

číslo pohľadávky 4a

veriteľ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlásená suma spolu 12.144,18 EUR, zistená suma 12.144,18 EUR

·

číslo pohľadávky 5

veriteľ Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31335004
prihlásená suma spolu 15.649,12 EUR, zistená suma 15.649,12 EUR

·

číslo pohľadávky 6

veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
prihlásená suma spolu 18.621,15 EUR, zistená suma 18.621,15 EUR

·

číslo pohľadávky 7

veriteľ Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
prihlásená suma 353,17 EUR, zistená suma 353,17 EUR

·

číslo pohľadávky 8

veriteľ Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36284831
prihlásená suma spolu 1.273,15 EUR, zistená suma 1.273,15 EUR

·

číslo pohľadávky 9

veriteľ Jana Véberová, Kopaničná 51, 044 15 Nižná Myšľa
prihlásená suma 6.001,62 EUR, zistená suma 6.001,62 EUR
Prihlásené a zistené pohľadávky veriteľov úpadcu predstavujú celkovú hodnotu 96.297,97 EUR.
Správca na základe úplného zoznamu majetku zostaveného a predloženého úpadcom a ďalších dokladov (§ 73
ods. 2 ZKR), vyjadrení a súčinností úpadcu (§ 73 ods. 1 v spojení s § 74 ZKR) a tretích osôb (§ 75 ZKR), vyhotovil
v zmysle § 76 ZKR v zákonom stanovenej lehote súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý zverejnil v Obchodnom
vestníku č. 239/2015 dňa 14.12.2015
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
Nehnuteľnosti:
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 4212, parcela registra E, na parcele č. 2103 o výmere
5567 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 162,55,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 4212, parcela registra E, na parcele č. 2104/1 o výmere
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 4212, parcela registra E, na parcele č. 2104/1 o výmere
813 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 23,73,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 4674, parcela registra E, na parcele č. 2545 o výmere
4884 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 142,61,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 1970, parcela registra E, na parcele č. 2551/2 o výmere
990 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 28,90,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 3866, parcela registra E, na parcele č. 1752 o výmere
2938 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 85,78,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 3866, parcela registra E, na parcele č. 2263 o výmere
2579 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 75,30,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 3866, parcela registra E, na parcele č. 2994 o výmere
4244 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 123,92,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Iná majetková hodnota:
Typ súpisnej zložky majetku: Cenný papier, Druh: podielový list v podielovom fonde spoločnosti Prvá penzijná
správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO:
31 340 890, Fond: Peňažný o.p.f. KORUNA, Forma: podielový list na meno, Podoba: zaknihovaná, Mena: Euro,
Nominálna hodnota podielu: 0,041302;Počet podielov: 369, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová
hodnota majetku: 15,24,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu
majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Cenný papier, Druh: podielový list v podielovom fonde spoločnosti Prvá penzijná
správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO:
31 340 890, Fond: Vyvážené portfólio o.p.f., Forma: podielový list na meno, Podoba: zaknihovaná, Mena: Euro,
Nominálna hodnota podielu: 0,039383; Počet podielov: 4800, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
Súpisová hodnota majetku: 189,04,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do
súpisu majetku: 04.12.2015,

dňa 04.03.2016 bolo zverejnené doplnenie súpisu všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 44/2016 o zrážku
z príjmu v mesiaci 01/2016 vo výške 215,- Eur na účet úpadcu vedený správcom konkurznej podstaty,

dňa 24.03.2016 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 58/2016 vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
všeobecnej podstaty na základe súhlasu udeleného zástupcom veriteľov ako príslušného orgánu v súlade s ust. §
82 ods. 2 písm. a) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v spojení s ust. §
107 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a to:
Nehnuteľnosti:
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 4212, parcela registra E, na parcele č. 2103 o výmere

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

45

Obchodný vestník 34/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2017

Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 4212, parcela registra E, na parcele č. 2103 o výmere
5567 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 162,55,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 4212, parcela registra E, na parcele č. 2104/1 o výmere
813 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 23,73,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 4674, parcela registra E, na parcele č. 2545 o výmere
4884 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 142,61,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 1970, parcela registra E, na parcele č. 2551/2 o výmere
990 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 28,90,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 3866, parcela registra E, na parcele č. 1752 o výmere
2938 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 85,78,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 3866, parcela registra E, na parcele č. 2263 o výmere
2579 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 75,30,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 3866, parcela registra E, na parcele č. 2994 o výmere
4244 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 123,92,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015,

dňa 04.04.2016 bolo zverejnené doplnenie súpisu všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 63/2016
Hnuteľný majetok:
Typ súpisovej zložky majetku: osobný automobil Ford Mondeo, 5-dverový; Výkon motora: 85 kW; Rok výroby: 2005;
Farba: modrá; Výrobné číslo: VIN WFOWXXGBB W5U50656; Evidenčné číslo: KE 558HJ; Stav opotrebovanosti:
opotrebované, nepojazdné; Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu:
(zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 1.000 Eur; Dátum zápisu do súpisu majetku: 29.03.2016,

dňa 17.05.2016 bolo zverejnené prvé ponukové kolo na predaj majetku úpadcu osobný automobil Ford Mondeo,
5-dverový; Výkon motora: 85 kW; Rok výroby: 2005; Farba: modrá; Výrobné číslo: VIN WFOWXXGBB W5U50656;
Evidenčné číslo: KE 558HJ; Stav opotrebovanosti: opotrebované, nepojazdné; Dôvod zapísania do súpisu:
vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 1.000 Eur; Dátum zápisu do
súpisu majetku: 29.03.2016 v Obchodnom vestníku č. 94/2016,

dňa 16.06.2016 bolo zverejnené druhé ponukové kolo na predaj majetku úpadcu osobný automobil Ford Mondeo,
5-dverový; Výkon motora: 85 kW; Rok výroby: 2005; Farba: modrá; Výrobné číslo: VIN WFOWXXGBB W5U50656;
Evidenčné číslo: KE 558HJ; Stav opotrebovanosti: opotrebované, nepojazdné; Dôvod zapísania do súpisu:
vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 1.000 Eur; Dátum zápisu do
súpisu majetku: 29.03.2016 v Obchodnom vestníku č. 116/2016,

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

46

Obchodný vestník 34/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2017

dňa 29.06.2016 bolo zverejnené doplnenie súpisu všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 125/2016
Iná majetková hodnota:
Typ súpisovej zložky majetku: zaúčtovanie kladných úrokov za vedenie účtu úpadcu v banke; Dôvod zapísania do
súpisu: vlastníctvo úpadcu; Súpisová hodnota: 0,26 Eur; Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.06.2016
Typ súpisovej zložky majetku: nevyčerpaná časť preddavku na úhradu nákladov konkurzného konania; Dôvod
zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Súpisová hodnota: 664 Eur; Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.06.2016
Typ súpisovej zložky majetku: finančná hotovosť; Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Súpisová
hodnota: 1.000 Eur; Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.06.2016,

dňa 04.08.2016 bolo zverejnené tretie ponukové kolo na predaj majetku úpadcu osobný automobil Ford Mondeo,
5-dverový; Výkon motora: 85 kW; Rok výroby: 2005; Farba: modrá; Výrobné číslo: VIN WFOWXXGBB W5U50656;
Evidenčné číslo: KE 558HJ; Stav opotrebovanosti: opotrebované, nepojazdné; Dôvod zapísania do súpisu:
vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 1.000 Eur; Dátum zápisu do
súpisu majetku: 29.03.2016 v Obchodnom vestníku č. 150/2016,

dňa 06.10.2016 bolo zverejnené doplnenie súpisu všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 192/2016
Iná majetková hodnota:
Typ súpisovej zložky majetku: finančná hotovosť poukázaná úpadcom, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo
úpadcu, Súpisová hodnota: 2.050 Eur, Dátum zápisu do súpisu majetku: 03.10.2016,

dňa 18.10.2016 bolo zverejnené štvrté ponukové kolo na predaj majetku úpadcu osobný automobil Ford Mondeo,
5-dverový; Výkon motora: 85 kW; Rok výroby: 2005; Farba: modrá; Výrobné číslo: VIN WFOWXXGBB W5U50656;
Evidenčné číslo: KE 558HJ; Stav opotrebovanosti: opotrebované, nepojazdné; Dôvod zapísania do súpisu:
vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 1.000 Eur; Dátum zápisu do
súpisu majetku: 29.03.2016 v Obchodnom vestníku č. 200/2016,

dňa 24.11.2016 bolo zverejnené vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty v Obchodnom
vestníku č. 225/2016 v súlade s ust. § 82 ods. 2 písm. a) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov v spojení s ust. § 107 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov na základe súhlasu udeleného zástupcom veriteľov ako príslušného orgánu zo dňa
15.11.2016
Hnuteľný majetok:
Typ súpisovej zložky majetku: osobný automobil Ford Mondeo, 5-dverový; Výkon motora: 85 kW; Rok výroby: 2005;
Farba: modrá; Výrobné číslo: VIN WFOWXXGBB W5U50656; Evidenčné číslo: KE 558HJ; Stav opotrebovanosti:
opotrebované, nepojazdné; Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu:
(zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 1.000 Eur; Dátum zápisu do súpisu majetku: 29.03.2016,

dňa 25.11.2016 bolo zverejnené doplnenie súpisu všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 226/2016
Iná majetková hodnota:
Typ súpisovej zložky majetku: zaúčtovanie kladných úrokov na účte úpadcu v banke za mesiac marec 2016; Dôvod
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Typ súpisovej zložky majetku: zaúčtovanie kladných úrokov na účte úpadcu v banke za mesiac marec 2016; Dôvod
zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Súpisová hodnota: 0,26 Eur,

dňa 16.01.2017 bolo zverejnené doplnenie súpisu všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 10/2017
Iná majetková hodnota:
Typ súpisovej zložky majetku: finančná hotovosť poukázaná úpadcom, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo
úpadcu, Súpisová hodnota: 700 Eur, Dátum zápisu do súpisu majetku: 21.12.2016.
Typ súpisovej zložky majetku: finančná hotovosť poukázaná úpadcom, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo
úpadcu, Súpisová hodnota: 180 Eur, Dátum zápisu do súpisu majetku: 06.02.2017.
Správca cenný papier, podielový list v podielovom fonde spoločnosti Prvá penzijná správcovská spoločnosť
Poštovej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 fond: vyvážené portfólio o.p.f.
podielový list na meno, podoba zaknihovaná, počet podielov 4800, nominálna hodnota podielu 0,039383 v súpisovej
hodnote 189,04 Eur. Na účet úpadcu vedený správcom bolo z podielového fondu vyplatených 155,68 Eur, cenný
papier, podielový list v podielovom fonde spoločnosti Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, so
sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 fond: peňažný o.p.f. koruna podielový list na
meno, podoba zaknihovaná, počet podielov 369, nominálna hodnota podielu 0,041302 v súpisovej hodnote 15,24
Eur. Na účet úpadcu vedený správcom bolo z podielového fondu vyplatených 14,99 Eur.
Celková súpisová hodnota majetku zaradeného do všeobecnej podstaty činí 4.980,19 EUR.
Na prvej schôdzi veriteľov konanej 25.01.2016 bol za zástupcu veriteľov zvolený veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Tomášiková 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653.
Správca v súlade s § 38 ods. 1 ZKR zvolal prvé zasadnutie zástupcu veriteľov na deň 25.01.2016 o 11.05 hod.
Zápisnicu z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 18/2016 dňa
28.01.2016.
II.
Speňažovanie majetku všeobecnej podstaty
Úpadca je slobodný, preto správca nemusel pristúpiť v zmysle § 53 ods. 1 ZKR k vyporiadaniu bezpodielového
spoluvlastníctva.
Správca dňa 09.02.2016 požiadal zástupcu veriteľov v zmysle ust. § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov o udelenie súhlasu na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej
podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v OV SR č. 239/2015 dňa 14.12.2015- trvalých trávnych porastov, nakoľko
predpokladané náklady speňaženia by pravdepodobne prevýšili možný výťažok zo speňaženia.
Po doručení súhlasu zástupcu veriteľov zo dňa 14.03.2016 správca vylúčil majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu, ktorý bol zverejnený v OV SR č. 239/2015 dňa 14.12.2015- trvalých trávnych porastov, ktoré vylúčenie bolo
zverejnené v OV SR č. 58/2016 dňa 24.03.2016.
Správca na základe udeleného záväzného pokynu zástupcom veriteľov zo dňa 28.04.2016 speňažoval v štyroch
ponukových kolách osobný automobil Ford Mondeo, 5-dverový; Výkon motora: 85 kW; Rok výroby: 2005; Farba:
modrá; Výrobné číslo: VIN WFOWXXGBB W5U50656; Evidenčné číslo: KE 558HJ; Stav opotrebovanosti:
opotrebované, nepojazdné; Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu:
(zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 1.000 Eur; Dátum zápisu do súpisu majetku: 29.03.2016, ktorý sa nepodarilo
speňažiť ani v štvrtom ponukovom kole. Správca po udelení súhlasu zástupcom veriteľov zo dňa 15.11.2016 vylúčil
zo súpisu všeobecnej podstaty osobný automobil Ford Mondeo, 5-dverový; Výkon motora: 85 kW; Rok výroby:
2005; Farba: modrá; Výrobné číslo: VIN WFOWXXGBB W5U50656; Evidenčné číslo: KE 558HJ; Stav
opotrebovanosti: opotrebované, nepojazdné; Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel
úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 1.000 Eur; Dátum zápisu do súpisu majetku: 29.03.2016, ktoré vylúčenie
bolo zverejnené dňa 24.11.2016 v OV SR č. 225/2016.
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Správca zabezpečil príjem do konkurzne podstaty, ktorý tvorili finančné prostriedky za vyplatenie cenných papierov:
cenný papier, podielový list v podielovom fonde spoločnosti Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky,
so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 fond: vyvážené portfólio o.p.f. podielový list na
meno, podoba zaknihovaná, počet podielov 4800, nominálna hodnota podielu 0,039383. Na účet úpadcu vedený
správcom bolo z podielového fondu vyplatených 155,68 Eur,
cenný papier, podielový list v podielovom fonde spoločnosti Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky,
so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 fond: peňažný o.p.f. koruna podielový list na
meno, podoba zaknihovaná, počet podielov 369, nominálna hodnota podielu 0,041302. Na účet úpadcu vedený
správcom bolo z podielového fondu vyplatených 14,99 Eur.
Správca zabezpečil do konkurznej podstaty príjmy o zrážku z príjmu v mesiaci 01/2016 vo výške 215,- Eur, finančnú
hotovosť poukázanú úpadcom vo výške 2 050,-Eur, 1 000,- Eur 700,- Eur a 180,- Eur.
Do konkurzného konania ďalej bola poukázaná nevyčerpaná časť preddavku na úhradu nákladov konkurzného
konania vo výške 664,- Eur.
Na účet úpadcu vedený správcom bolo pripísaných 0,52 Eur ako kladný úrok.
III.
Podľa § 96 ods. 2 ZKR pred zostavením rozvrhu správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty. Zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty správca zverejnil
v Obchodnom vestníku č. 249/2016 dňa 29.12.2016 s poučením, že zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je
veriteľom pohľadávky proti všeobecnej 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 všeobecnej podstate.
V stanovenej lehote neboli správcovi podané námietky poradia pohľadávky proti všeobecnej podstate.
Správca v zmysle § 101 ods. 1 ZKR pripravil konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, ktorý
bezodkladne predkladá zástupcovi veriteľov a to veriteľovi Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00151653. Podľa § 101 ods. 1 ZKR určuje zástupcovi veriteľov lehotu 15 dní na schválenie návrhu
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

IV.
Rozvrhová časť
Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 4 980,19 EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate : 4 807,67 EUR
Výsledná suma výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov :172,52 EUR

1. Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu:
cenný papier, podielový list v podielovom fonde spoločnosti Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky,
so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 fond: vyvážené portfólio o.p.f. podielový list na
meno, podoba zaknihovaná, počet podielov 4800, nominálna hodnota podielu 0,039383. Na účet úpadcu vedený
správcom bolo z podielového fondu vyplatených 155,68 Eur.
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Cenný papier, podielový list v podielovom fonde spoločnosti Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky,
so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 fond: peňažný o.p.f. koruna podielový list na
meno, podoba zaknihovaná, počet podielov 369, nominálna hodnota podielu 0,041302. Na účet úpadcu vedený
správcom bolo z podielového fondu vyplatených 14,99 Eur.
Správca zabezpečil do konkurznej podstaty príjmy o zrážku z príjmu v mesiaci 01/2016 vo výške 215,- Eur, finančnú
hotovosť poukázanú úpadcom vo výške 2 050,-Eur, 1 000,- Eur, 700,- Eur a 180,- Eur.
Do konkurzného konania ďalej bola poukázaná nevyčerpaná časť preddavku na úhradu nákladov konkurzného
konania vo výške 664,- Eur.
Na účet úpadcu vedený správcom bolo pripísaných 0,52 Eur ako kladný úrok.

2. Pohľadávky proti všeobecnej podstate sú tvorené:
-bankovými poplatkami 141,44 EUR
-poštovné 41,60 EUR
-cestovné 238,55 EUR
-kancelárske potreby 46,30 EUR
-faktúry za súčinnosť 117,12 EUR
-poistenie úpadcu 978,51
-úhrada faktúry za miestnosť, prvá schôdza veriteľov 54,- EUR
-vedenie účtovníctva 750,- EUR
-odmena správcu do prvej schôdze veriteľov 2 323,57 EUR
-odmenou z výťažku v sume 56,62 EUR, vypočítanou nasledovne:
podľa § 17 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z. z., patrí správcovi odmena 5 % z výťažku, t. j. 8,53 EUR
podľa § 20 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z. z., patrí správcovi odmena 1 % z výťažku, t. j. 48,09 EUR

Ďalšími nákladmi konkurzu proti všeobecnej podstate sú pohľadávky v sume 59,96 EUR, a to:
- súdny poplatok vo výške 0,2 % v sume 9,96 EUR
- predpokladané náklady súvisiace s ukončením konkurzu 50,- EUR (bankové poplatky, prevody, poštovné a iné).
Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení nezabezpečení veritelia, ktorí si svoje pohľadávky prihlásili v súlade so
ZKR. Incidenčné žaloby proti správcovi podané neboli, preto pre rozvrhnutie výťažku veriteľom bolo rozhodujúce
zistenie pohľadávky správcom.
Výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku zapísaných vo všeobecnej podstate po odpočítaní pohľadávok
proti všeobecnej podstate nepostačuje na úhradu prihlásených pohľadávok v celom rozsahu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rozvrh
Suma
prihlásených Suma
uznaných
Uspokojenie
nezabezpečených
nezabezpečených
% uspokojenia
nezabezpečeného
pohľadávok
pohľadávok
veriteľa
veriteľa
v€
v€
v€

Nezabezpečený veriteľ

CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7,
24.213,93
812 36 Bratislava I, IČO: 35787783

24.213,93

25,14

43,37

Československá obchodná banka,
Michalská 18, 815 63 Bratislava,
36854140

10258,66

10,65

18,37

Home Credit Slovakia, a.s., Teplická
2.557,50
7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36234176

2.557,50

2,66

4,59

Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
4.546,49
Bratislava, IČO: 35831154

4.546,49

4,72

8,14

Krajský súd v Bratislave- SR, Záhradnícka 10,
679
813 66 Bratislava, IČO: 215759

679

0,71

1,23

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25,
12.144,18
Bratislava, IČO: 35792752

12.144,18

12,61

21,75

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30,
15.649,12
829 48 Bratislava, IČO: 31335004

15.649,12

16,25

28,03

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48,
18.621,15
832 37 Bratislava, IČO: 00151653

18.621,15

19,34

33,37

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul.
29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 353,17
30807484

353,17

0,37

0,64

Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská
1.273,15
29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36284831

1.273,15

1,32

2,28

Véberová Jana,
6.001,62
tr. bytom Kopaničná 51, 044 15 Nižná Myšľa

6.001,62

6,23

10,75

a.s.,
IČO: 10.258,66

V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 ZoKR určujem lehotu 15 dní zástupcovi veriteľov na schválenie návrhu
konečného rozvrhu výťažku.
V Trebišove, dňa 6. februára 2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Matúš Čepček, správca konkurznej podstaty

K003613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALFA PROFIL s.r.o., v likvidácií
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvarožkova 5, 841 99 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 623 671
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 841 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K46/2015S289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K 46/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty speňažuje uvedený majetok, ktorý tvorí oddelenú podstatu. na základe pokynu
zabezpečeného veriteľa, mimo dražby, vo verejných ponukových konaniach, ako veci, súbor veci, alebo celok,
za najvyššie ponúknutú cenu.
Súpisová zložka majetku č.1:
Jednonosníkový elektrický mostový žeriav 2,0x15,329m JEVS, Vihorlat, n.p. Snina, r.v. 1982
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:

1/1

Hodnota majetku:

1.464.-Euro

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:
Zápis v zozname pohľadávok:
Zabezpečený veriteľ:

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné
T-1
Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.2:
Elektrický dvojnosníkový mostový žeriav 3,2t x 15,29m – žeriavova dráha 48m, 2E, Vihorlat n.p. Snina, r.v.1975
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:

1/1

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

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:
Zápis v zozname pohľadávok:
Zabezpečený veriteľ:

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné
T-1
Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.3:
Elektrický dvojnosníkový mostový žeriav 3,2t x 13,75m – žeriavova dráha 60m, Agrozet K.P.O. Prelouč, r.v.1990
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:

1/1

Hodnota majetku:

5.592.-Euro

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:
Zápis v zozname pohľadávok:
Zabezpečený veriteľ:

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné
T-1
Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.4:
Deliaca linka s bočným nakladaním zvitkov a ručným ovládaním, PPS Detva, r.v.2006
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:

1/1

Hodnota majetku:

9.186.-Euro

Oddelená podstata

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

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:
Zápis v zozname pohľadávok:
Zabezpečený veriteľ:

Deň vydania: 17.02.2017

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné
T-1
Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.5:
Pozdĺžna delička plechu NOP 750/3, Liptovské strojárne Liptovský Mikuláš, r.v. 1992
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:

1/1

Hodnota majetku:

448.-Euro

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:
Zápis v zozname pohľadávok:
Zabezpečený veriteľ:

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné
T-1
Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.6:
Pozdĺžna delička plechu NOP 500/3, Strojárne Piesok, r.v.1981
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:

1/1

Hodnota majetku:

136.-Euro

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:
Vznik zabezpečovacieho práva

zádržné právo v prvom poradí
1.4.2009

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

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:

Deň vydania: 17.02.2017

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné

Zápis v zozname pohľadávok:

T-1

Zabezpečený veriteľ:

Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.7:
Valcovacia linka na výrobu profilov KVP-3, PPS Detva, r.v.2005
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:
Hodnota majetku:

1/1
12.590.-Euro

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné

Zápis v zozname pohľadávok:

T-1

Zabezpečený veriteľ:

Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.8:
Valcovacia linka na výrobu profilov KVP-2, PPS Detva, r.v.1992
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:

1/1

Hodnota majetku:

924.-Euro

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis pohľadávky:
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Deň vydania: 17.02.2017

69.716.-Euro
peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné

Zápis v zozname pohľadávok:

T-1

Zabezpečený veriteľ:

Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.9:
Valcovacia linka na výrobu profilov KVP-2P, PPS Detva, r.v.2002
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:

1/1

Hodnota majetku:

8.732.-Euro

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné

Zápis v zozname pohľadávok:

T-1

Zabezpečený veriteľ:

Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.10:
Valcovacia linka na výrobu profilov KVP-2 Gufero Komárno, r.v.2003
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:

1/1

Hodnota majetku:

5.298.-Euro

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zápis v zozname pohľadávok:

T-1

Zabezpečený veriteľ:

Tibor Soos, Pinciná 47

Deň vydania: 17.02.2017

Súpisová zložka majetku č.11:
Prenosná rotačná píla na kov, r.v. 2005
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:

1/1

Hodnota majetku:

96.-Euro

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné

Zápis v zozname pohľadávok:

T-1

Zabezpečený veriteľ:

Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.12:
Nože k deliacej linke, r.v.2007
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:
Hodnota majetku:

1/1
200.-Euro

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:
Zápis v zozname pohľadávok:

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné
T-1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečený veriteľ:
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Deň vydania: 17.02.2017

Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.13:
Vysokootáčkové píly na kov, r.v. 2005
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:

1/1

Hodnota majetku:

14.-Euro

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:
Zápis v zozname pohľadávok:
Zabezpečený veriteľ:

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné
T-1
Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.14:
Stojany na valcovacie kladky a vymedzovacie položky 2,2x0,9x2m, r.v. 2004
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:

1/1

Hodnota majetku:

50.-Euro

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:
Zápis v zozname pohľadávok:
Zabezpečený veriteľ:

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné
T-1
Tibor Soos, Pinciná 47
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Súpisová zložka majetku č.15:
Stojany na valcovacie kladky a vymedzovacie položky 1,3x45x1,7/NOP 750/, r.v. 2004
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:

1/1

Hodnota majetku:

9.-Euro

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné

Zápis v zozname pohľadávok:

T-1

Zabezpečený veriteľ:

Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.16:
Stojany na valcovacie kladky a vymedzovacie položky 0,9x0,45x1,45/NOP 500/, r.v. 2004
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:

1/1

Hodnota majetku:

5.-Euro

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:
Zápis v zozname pohľadávok:
Zabezpečený veriteľ:

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné
T-1
Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.17:
Stojany na smetné koše,
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Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:

1/1

Hodnota majetku:

3.-Euro

Deň vydania: 17.02.2017

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:
Zápis v zozname pohľadávok:

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné
T-1

Zabezpečený veriteľ:

Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.18:
Palety na profily o dĺžke 6m, r.v. 2007
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:

1/1

Hodnota majetku:

6 6.-Euro

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:
Zápis v zozname pohľadávok:
Zabezpečený veriteľ:

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné
T-1
Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.19:
Palety na profily o dĺžke 1,78x0,7x0,6, r.v. 2004
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:

1/1
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46.-Euro

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné

Zápis v zozname pohľadávok:

T-1

Zabezpečený veriteľ:

Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.20:
Palety na pásiky z pozinkovaného plechu HWP00185, r.v. 2004
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:
Hodnota majetku:

1/1
40.-Euro

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné

Zápis v zozname pohľadávok:

T-1

Zabezpečený veriteľ:

Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.21:
Palety na pásiky z pozinkovaného plechu 0,6x0,7x1,8, r.v. 2004
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:

1/1

Hodnota majetku:

106.-Euro

Oddelená podstata
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Zabezpečovacie právo:

Konkurzy a reštrukturalizácie

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:
Zápis v zozname pohľadávok:

Deň vydania: 17.02.2017

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné
T-1

Zabezpečený veriteľ:

Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.22:
Palety na pásiky z pozinkovaného plechu 2,32x2,24x0,56, r.v.2004
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:

1/1

Hodnota majetku:

390.-Euro

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:
Zápis v zozname pohľadávok:
Zabezpečený veriteľ:

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné
T-1
Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.23:
Palety na pásiky z pozinkovaného plechu 2,82x2,24x0,56, r.v. 2004
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:
Hodnota majetku:

1/1
322.-Euro

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného
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Výška zabezpečenej pohľadávky:
Opis pohľadávky:
Zápis v zozname pohľadávok:
Zabezpečený veriteľ:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2017

69.716.-Euro
peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné
T-1
Tibor Soos, Pinciná 47

Súpisová zložka majetku č.24:
Oceľová plechová paleta, r.v. 2004
Deň zápisu:

16.2.2016

Majetkový podiel:

1/1

Hodnota majetku:

60.-Euro

Oddelená podstata
Zabezpečovacie právo:

zádržné právo v prvom poradí

Vznik zabezpečovacieho práva

1.4.2009

Opis zabezpečovacieho práva:

zádržné právo na zabezpečenie nájomného

Výška zabezpečenej pohľadávky:

69.716.-Euro

Opis pohľadávky:
Zápis v zozname pohľadávok:
Zabezpečený veriteľ:

peňažná pohľadávka, úhrada za nájomné
T-1
Tibor Soos, Pinciná 47

Ponuka musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke s výrazným označením „konkurz
6K 46/2015 neotvárať"., na adresu JUDr. Tomáš Vaňo, S 289, Námestie SNP 23, 811 01 Bratislava
Ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr, dňa 27.2.2016, do 12.00h.
Obsah ponuky:
-označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo)
-označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v súpise majetku ponúkaného na
predaj
-výšku navrhnutej kúpnej ceny
-aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra, nie starší ako
30 dní, resp. fotokópía občianskeho preukazu
Správca otvorí obálky do 10 pracovných dní, odo dňa ich doručenia, o čom vyhotoví úradný záznam.
Správca vyhodnotí ponukové konania do 10 pracovných dní, odo dňa otvorenia obálok, o čom vyhotoví úradný
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca vyhodnotí ponukové konania do 10 pracovných dní, odo dňa otvorenia obálok, o čom vyhotoví úradný
záznam.
JUDr. Tomáš Vaňo
správca

K003614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Sekerka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výpalisko 45, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1954
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky
14

súp.

súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

zrážky z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
261,62 €
obdobie 1/2017

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K003615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Filová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Križovatkách 37/F, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2014 S63
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

IV. kolo verejného ponukového konania
JUDr. Jozefa Dudovičová, správca konkurznej podstaty v súlade so záväzným pokynom Okresného súdu Bratislava
I – ako veriteľského výboru (Uznesenie sp. zn. 2K/13/2014 zo dňa 20.10.2016) vyhlasuje IV. kolo verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu, ako súboru vecí v celkovej sume 1.600,- EUR.

Jedná sa o nasledovný hnuteľný majetok:

1. Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľné veci - radiátory
1.1 popis: radiátor zn. PURMO 11 VK 600 x600, kód: PUR 11VK6600, 2 ks, nadobudnuté v r. 2006
1.2 popis: radiátor zn. PURMO 11 VK 600 x1200, kód: PUR 11VK61200, 1 ks, nadobudnutý v r. 2006
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.3 popis: radiátor zn. PURMO 22 VK 600 x1200, kód: PUR 22VK61200, 1 ks, nadobudnutý v r. 2006
1.4 popis: radiátor zn. PURMO 11 VK 600 x900, kód: PUR 11VK6900, 1 ks, nadobudnutý v r. 2006
1.5 popis: radiátor zn. PURMO 11 VK 600 x800, kód: PUR 11VK6800, 6 ks, nadobudnuté v r. 2006
1.6 popis: radiátor zn. PURMO 11 VK 600 x1000, kód: PUR 11VK61000, 2 ks, nadobudnuté v r. 2006
1.7 popis: radiátor trubkový KO 450x1290 oblý chróm Thermal Trend, kód: KO 450/1290 chróm, 1 ks, nadobudnutý
v r. 2006
1.8 popis: radiátor trubkový KO 450x940 rovný biely Thermal Trend, kód: KO 450/940,
1 ks, nadobudnutý v r. 2006
1.9 popis: radiátor trubkový KO 450x1640 rovný biely Thermal Trend, kód: KO 450/1640, 1 ks, nadobudnutý v r.
2006
1.10 popis: radiátor zn. PURMO 11 VK 600 x 400, kód: PUR 11VK6400, 1 ks, nadobudnuté v r. 2006
1.11 popis: radiátor zn. PURMO 21S VK 600 x 1000 kód: PUR 11VK61000, 1 ks, nadobudnuté v r. 2006
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 800,- EUR

2. Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľné veci - rozdeľovače tepla so skrinkou k rozdeľovaču
2.1 popis: HERZ skrinka k rozdeľovaču, šírka 900mm, kód: HZ 1856920, 2 ks, nadobudnuté v r. 2006
2.2 popis: HERZ 1 súprava 8-cest. rozdeľovačov s meračom, príp. G3/4, kód: HZ 1853208, 1 ks, nadobudnutá v r.
2006
2.3 popis: HERZ 1 súprava 6-cest. rozdeľovačov s meračom, príp. G3/4, kód: HZ 1853206, 1 ks, nadobudnutá v r.
2006
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 400,- EUR

3. Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľné veci - podlahové konvektory
3.1 popis: MINIB COIL T80 2000 podlahový konvektor s ventilátorom OBJ, kód: CRM COIL T80 2000, 1 ks,
nadobudnutý v r. 2007
3.2 popis: MINIB COIL T80 1000 podlahový konvektor s ventilátorom OBJ, kód: CRM COIL T80 1000, 1 ks,
nadobudnutý v r. 2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 400,- EUR

Spolu súpisová hodnota hnuteľného majetku je 1.600,00 EUR.

V IV. kole verejného ponukového konania bude prijatá najvyššia ponuka záujemcu spĺňajúceho podmienky
verejného ponukového konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky predaja majetku vo verejnom ponukovom konaní:
1. Lehota na podávanie ponúk je 10 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Za prvý deň
tejto lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni, kedy vyjde tento inzerát v Obchodnom vestníku. Ak koniec lehoty
pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok považuje sa za posledný deň lehoty najbližší pracovný deň.
2. Informácie o ponukovom konaní sú k dispozícii u správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefy Dudovičovej, so
sídlom Pernecká 37, 841 04 Bratislava, tel. č. 02/65440660, e-mail: j.dudovicova2@upcmail.sk.
3. Záujemca predloží ponuku s označením predmetu kúpy, kúpnej ceny s dokladom o jej zaplatení v plnej výške,
aktuálny výpis z OR, resp. živnostenský list, u ostatných subjektov meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo, na
adresu správcu JUDr. Jozefa Dudovičová, Pernecká 37, 841 04 Bratislava v zalepenej obálke s označením:
„KONKURZ 2K/13/2014 – Neotvárať “. Každý záujemca môže do verejného ponukového konania predložiť len
jednu ponuku.
4. Úhradu ponúknutej kúpnej ceny záujemca vykoná pred podaním ponuky na účet úpadcu vedený v Sberbank
Slovensko, a.s., číslo účtu: 3190104508/3100, IBAN: SK62 3100 0000 0031 9010 4508 tak, aby bola pripísaná na
tento účet najneskoršie do 12:00 hodiny dňa, ktorý je podľa bodu 1. dňom posledným na podávanie ponúk.
5. Ponuka musí byť doručená najneskôr v lehote určenej v bode 1. na adresu Pernecká 37, 841 04 Bratislava, a to
najneskôr do 12:00 hodiny tohto dňa.
6. Otváranie obálok sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po dni do kedy bude možné podať ponuku, a to za
prítomnosti minimálne jedného svedka.
7. Ponuky doručené a úhrady kúpnej ceny vykonané po skončení určenej lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené ani zaplatené i keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené.
8. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
9. Ponuka musí obsahovať:
-označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo),
-označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v tomto inzeráte,
-návrh kúpnej ceny za celý súbor ponúkaných vecí,
-aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra nie starší ako 30 dní,
-potvrdenie banky o zaplatení celej kúpnej ceny na účet úpadcu vedený v Sberbank Slovensko, a.s., číslo účtu:
3190104508/3100, IBAN: SK62 3100 0000 0031 9010 4508.
10. Správca vyhodnotí predložené ponuky a určí kupujúceho najneskôr do 7 dní od otvárania obálok a svoje
rozhodnutie oznámi každému záujemcovi písomne. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, spĺňajúci
podmienky a ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu pričom v IV. kole verejného ponukového konania bude prijatá
najvyššia ponuka záujemcu spĺňajúceho podmienky verejného ponukového konania.
11. Správca oznámi dátum a čas vyhodnocovania ponúk spolu s informáciou o počte doručených ponúk Okresnému
súdu Bratislava I – ako veriteľskému výboru, minimálne 2 pracovné dni pred vyhodnotením ponúk a umožní
zástupcovi veriteľského výboru účasť na otváraní obálok a vyhodnocovaní ponúk (vyhodnocovanie ponúk sa
uskutoční v pracovný deň v čase medzi 08:00 a 14:00 hod).
12. Správca písomne oznámi vybratého záujemcu Okresnému súdu Bratislava I – ako veriteľskému výboru do 3
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.
13. Úspešný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu o predaji hnuteľných vecí do 10 pracovných dní od vyhodnotenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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13. Úspešný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu o predaji hnuteľných vecí do 10 pracovných dní od vyhodnotenia
ponúk.
14. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 5 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť Kúpnu zmluvu do
30 dní odo dňa oznámenia správcu, má správca nárok voči takémuto záujemcovi na zmluvnú pokutu vo výške 10%
z kúpnej ceny ním ponúkanej, ktorú správca odpočíta zo zaplatenej kúpnej ceny a rozdiel vráti záujemcovi.

V Bratislave dňa 14.02.2017

JUDr. Jozefa Dudovičová, správca konkurznej podstaty

K003616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Antal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1. mája 461/9, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1985
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/82/2016 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/82/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Radovan Antal, nar.: 20.02.1985, bytom Nám. 1
mája 461/9, 976 46 Valaská v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu je vedený vo finančnom ústave Tatra banka a.s., IBAN: SK18 1100 0000 0029 3615 6036. Kaucia sa skladá
vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.
V Banskej Bystrici, dňa 14.02.2017
LEGES Recovery k.s., správca

K003617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CK PRESSBURG Bratislava a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sartorisova 20, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 796 880
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/59/2010 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/59/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA

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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zo zasadnutia veriteľského výboru
Spisová značka súdneho spisu:

2K/59/2010

Spisová značka správcovského spisu:

2K/59/2010 S1238

Obchodné meno úpadcu:

CK PRESSBURG Bratislava, a.s.

Sídlo úpadcu:

Sartorisova 20, 821 08 Bratislava

IČO úpadcu:

35 796 880

Miesto konania:

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava

Dátum konania:

3.2.2017 o 9:00 hod.

Prítomní:
1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, – písomné hlasovanie zo dňa 31.1.2017 v zastúpení Ing. Michal Pôbiš, MBA –
predseda predstavenstva a JUDr. Martin Lipovský– člen predstavenstva (v zmysle prílohy)
2. Člen VV: HOTEL DEVÍN, a.s. v zastúpení JUDr. Lýdia Kurčinová – písomné hlasovanie zo dňa 3.2.2017 (
zaslané e-mailom v zmysle prílohy)
Program:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie vo veci uloženia záväzného pokynu
3. Záver
K bodu 1) Otvorenie:
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR):
„Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní dvaja členovia.
K bodu 2) Hlasovanie vo veci uloženia ZP
Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, predseda VV predložil e-mailom dňa 31.1.2017 na
schválenie veriteľskému výboru návrh uznesenia č.1, v ktorom navrhol nasledovné znenie:
Uznesenie č. 1
Veriteľský výbor ako príslušný orgán, udeľuje správcovi konkurznej podstaty úpadcu CK PRESSBURG Bratislava,
a.s., so sídlom Sartorisova 20, 821 08 Bratislava, IČO: 35796880,
č.k.: 2K/59/2010 S1238
„Záväzný pokyn – Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní“ s nasledovným obsahom:
„Veriteľský výbor ukladá správcovi, aby dlžníkovi úpadcu, p. Jánovi Gbúrovi, bytom Ševčenkova 19, Bratislava
(ďalej len „dlžník“), ponúkol uzatvorenie dohody o urovnaní s nasledovným obsahom:
1. dlžník uhradí do konkurznej podstaty úpadcu čiastku vo výške 25.000,- Eur v lehote 5 dní odo dňa
uzatvorenia dohody o urovnaní;
2. dlžník sa v dohode o urovnaní zaviaže v pravidelných mesačných splátkach po 1.200,- eur uhradiť do
konkurznej podstaty úpadcu čiastku vo výške rozdielu sumy 25.000,- eur a sumy zexekvovanej dlžníkovi
v rámci exekučného konania vedeného Exekútorským úradom Nitra, súdnym exekútorom JUDr. Miroslavom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v rámci exekučného konania vedeného Exekútorským úradom Nitra, súdnym exekútorom JUDr. Miroslavom
Šupom pod sp. zn. EX 55/2015 s tým, že prvá splátka bude splatná v lehote jedného mesiaca odo dňa
uzatvorenia dohody o urovnaní a v prípade omeškania dlžníka so zaplatením dvoch splátok (čo i len v časti)
sa stane splatnou celá nesplatená časť záväzku;
3. záväzky dlžníka podľa bodu 1) a 2) budú zabezpečené ručením spoločnosti ASTER spol. s r.o., so sídlom
Mramorová 4, 821 06 Bratislava, IČO: 31 319 807 a zriadením prednostného záložného práva na
nehnuteľnosti zapísané na LV č. 4529 pre kat. úz. Podunajské Biskupice ako pozemky parc. č. 6068/3,
6068/4, 6068/5, 6068/6 a 6068/7 a stavba súp. č. 10299 postavená na pozemku s parc. č. 6068/4;
4. správca po obdržaní úhrady podľa bodu 1) pristúpení spoločnosti ASTER spol. s r.o. k záväzkom podľa
bodu 3) a vzniku záložného práva podľa bodu 3) podá (i) návrh na zastavenie exekučného konania
vedeného Exekútorským úradom Nitra, súdnym exekútorom JUDr. Miroslavom Šupom, pod sp.zn.
EX55/2015, (ii) návrh na zastavenie konania vedeného Okresným súdom Bratislava I pod. sp.zn.
1Cbi/28/2011, (iii) návrh na zastavenie konania vedeného Okresným súdom Bratislava I pod sp.zn.
1Cbi/29/2011 (iv) návrh na zastavenie konania vedeného Okresným súdom Bratislava I pod sp.zn.
1Cbi/32/2011 a (v) návrh na zastavenie konania vedeného Okresným súdom Bratislava V pod sp.zn.
7C/197/2016 s tým, že správca v prípade potreby vykoná ďalšie úkony potrebné pre právoplatné zastavenie
uvedených konaní.
V prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu dohody o urovnaní do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto pokynu v Obchodnom
vestníku, ponuka správcu na uzatvorenie dohody o urovnaní zanikne a správca je povinný pokračovať vo vedení
konaní uvedených v bode 4).“
Do konania zasadnutia VV, predseda VV obdržal písomné hlasovania 2 členov VV.
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní traja jeho
členovia.
Výsledky hlasovania členov VV za prijatie Uznesenia č.1:
ZA: 2 hlasy
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽALO SA: 0 hlasov
Uznesenie: prijaté
K bodu 3) – Záver:
Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí Okresnému súdu Bratislava I a správcovi
konkurznej podstaty Mgr. Ľubomírovi Bugáňovi, so sídlom kancelárie Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava.
Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 3.2.2017
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru : _______________________________
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava
IČO: 35 776 005
Ing. Eva Žáková
Prílohy: podľa textu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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písomné hlasovanie

K003618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Červený - JOMIKA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pokroku 6, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 691 529
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2013 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/22/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca podstaty úpadcu týmto aktualizuje súpis majetku všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3
ZKR.

Peňažná pohľadávka
Celková suma: 18,20 EUR.
Právny dôvod vzniku: nespotrebované poistné úpadcu z poistnej zmluvy uzatvorenej medzi úpadcom v postavení
poistníka a Československou obchodnou bankou, a.s. v postavení poistiteľa, č. zmluvy : 8507322552.
Súpisová hodnota majetku: 18,20 EUR
Zaradenie do podstaty: všeobecná podstata

Peňažná pohľadávka
Celková suma: 18,20 EUR.
Právny dôvod vzniku: nespotrebované poistné úpadcu z poistnej zmluvy uzatvorenej medzi úpadcom v postavení
poistníka a Československou obchodnou bankou, a.s. v postavení poistiteľa, č. zmluvy : 8507322570.
Súpisová hodnota majetku: 18,20 EUR
Zaradenie do podstaty: všeobecná podstata

V Košiciach, dňa 14.02.2017
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Bocko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Mašurku 951, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1978
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/16/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/16/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade so záväzným pokynom veriteľa Consumer Finance Holding a.s. ako príslušného orgánu oddelenej
podstaty vyhlasuje 1. ponukové konanie na predaj majetku podliehajúceho konkurzu, a to:
hnuteľné veci:
- osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN Caddy Kombi 1.9 TDI, VIN: WV2ZZZ2KZ8X157823, EČV: LM693CH,
druh vozidla: osobné, farba: biela, rok výroby: 2008, v súpisovej hodnote 5 000,- EUR
- osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN Caddy Kombi 1.9 TDI, VIN: WV2ZZZ2KZ8X107717, EČV: LM206CF,
druh vozidla: osobné, farba: strieborná metalíza svetlá, rok výroby: 2008, v súpisovej hodnote 5 000,- EUR
(ďalej len „predmet ponukového konania“)
1. Lehota na predkladanie ponúk je v trvaní 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
2. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
·
·

·
·
·
·

·
·

musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka
musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu
preukazu totožnosti; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál aktuálneho výpisu z
obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom
uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu
totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní. V prípade, že záujemca bude
zahraničný subjekt, musia byť tieto doklady súdno-znalecky preložené do slovenského jazyka ( s výnimkou
dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo,
musí obsahovať označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v súpise
majetku,
musí obsahovať návrh kúpnej ceny v mene euro vo vzťahu k predmetu ponukového konania a doklad
o poukázaní 30 % z ponúknutej kúpnej ceny na číslo účtu úpadcu č. IBAN: SK4209000000005035393601,
vedený v SLSP, a.s.,
musí obsahovať písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma
ich podpísané oprávnenou osobou,
musí byť doručená včas písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie správcu:
SKP, k.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „DUŠAN
BOCKO– NEOTVÁRAŤ“ v lehotách podľa bodu 2 oznámenia o ponukovom konaní. Na ponuky doručené
správcovi po lehote správca nebude prihliadať,
musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi.

3. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Víťazný záujemca bude subjekt, ktorý ponúkne za hnuteľnú vec najvyššiu sumu. Správca je oprávnený odmietnuť
neprimerane nízke ponuky v zmysle pokynu príslušného orgánu.
5. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi
úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvyššia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne
výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, že záujemca bude
vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom,
alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, správca má nárok na zmluvnú pokutu voči
takémuto záujemcovi vo výške 30% kúpnej ceny ponúknutej záujemcom.
V prípade potreby ďalších informácií, resp. za účelom zaslania podrobného zoznamu a špecifikácie skladových
zásob úpadcu je možné kontaktovať správcu na e-mailovej adrese: office@skpks.sk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
SKP, k.s., správca úpadcu Dušan Bocko

K003620
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
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku
V súlade s § 101 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 § 49 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. predkladám Okresnému súdu
Trenčín, ktorý je v zmysle § 39 ods. 2 ZKR príslušným orgánom, konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených
veriteľov úpadcu: Branislav Oslanec, nar. 20.03.1979, bytom 913 03 Drietoma 770.
Všeobecná časť:
Konkurz bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Trenčín, vydaným pod sp. zn. 40K/4/2015-41 zo dňa
04.03.2015, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 47/2015 dňa 10.03.2015 na základe návrhu podaného
úpadcom, fyzickou osobou - nepodnikateľom.
Prvá schôdza veriteľov sa konala 12.06.2015 v kancelárii správcu. Za zástupcu veriteľov bol ustanovený, s jeho
súhlasom, veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO:
35 937 874.
Paušálna odmena správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bola správkyni priznaná vo výške
663,88 eur uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 02.07.2015, ktoré bolo zverejnené v OV č. 129/2015 zo dňa
08.07.2015.
V OV 43/2016 zo dňa 3.3.2016 bolo zverejnené povolenie vstupu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi
pohľadávok pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05
Bratislava, IČO 35 937 874. Uvedeným povolením vstupu nového veriteľa do konkurzného konania zaniklo
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

72

Obchodný vestník 34/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2017

Bratislava, IČO 35 937 874. Uvedeným povolením vstupu nového veriteľa do konkurzného konania zaniklo
pôvodnému veriteľovi postavenie účastníka konkurzného konania. Keďže veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.
s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 vykonávala aj funkciu zástupcu veriteľov, zánikom
postavenia účastníka konkurzného konania mu zanikol aj mandát zástupcu veriteľov. Na základe tejto skutočnosti
zvolal správca schôdzu veriteľov, programom ktorej bola voľba zástupcu veriteľov. Zvolanie schôdze bolo
zverejnené v OV 82/2016 zo dňa 29.4.2016. Schôdza veriteľov sa konala 17.05.2016, avšak nebola
uznášaniaschopná. Ďalšiu schôdzu veriteľov s tým istým programom správca zvolal na deň 3.1.2017 (zverejnená
v OV 237/2016 zo dňa 12.12.2016). Ani táto schôdza veriteľov nebola uznášaniaschopná.
Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu bol zapísaný len do všeobecnej podstaty. Súpis majetku úpadcu bol
zverejnený v OV 90/2015 zo dňa 14.5.2015 Doplnenia súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
(zrážka zo mzdy) boli zverejnené v OV 116/2015 zo dňa 19.6.2015, OV 161/2015 zo dňa 21.8.2015, OV 239/2015
zo dňa 14.12.2015, OV 12/2016 zo dňa 20.1.2016, OV 55/2016 zo dňa 21.3.2016, OV 75/2016 zo dňa 20.4.2016,
OV 89/2016 zo dňa 10.5.2016, OV 159/2016 zo dňa 17.8.2016, OV 181/2016 zo dňa 21.9.2016, OV 199/2016 zo
dňa 17.10.2016, OV 225/2016 zo dňa 24.11.2016, OV 237/2016 zo dňa 12.12.2016, OV 7/2017 zo dňa 11.1.2017.
V OV 240/2016 zo dňa 15.12.2016 bol zverejnený výmaz súpisovej zložky majetku č. 22 z dôvodu mylne
vykonaného zápisu (pôvodne zverejnený v OV 237/2016 zo dňa 12.12.2016). Celkovo bol do súpisu majetku
zapísaný majetok v súpisovej hodnote 28.718,65 eur.
V danom konkurze neboli a nie sú vedené žiadne súdne spory.
V súlade s § 96 ods. 2 bol v Obchodnom vestníku č. 237/2016 zo dňa 12.12.2016 zverejnený oznam o zámere
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty a zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo
budú uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty. V zákonnej lehote neboli podané žiadne námietky
voči zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate.

Rozvrhová časť:
Okresný súd Trenčín rozhodol na základe návrhu správcu č. 40K/4/2015-45 zo dňa 23.3.2015 uznesením č.
40K/4/2015-52 z 25.3.2015, ktoré bolo zverejnené v OV 62/2015 zo dňa 31.3.2015 o vyplatení nespotrebovaného
preddavku vo výške 663,88 eura na účet správcu.
Správca listom zo dňa 7.4.2015 nariadil zamestnávateľovi úpadcu, spoločnosti TEAM 2000,s.r.o., so sídlom
M.R.Štefánika 379/19, Trenčín, aby od doručenia listu vykonával mesačné zrážky zo mzdy a poukazoval ich na účet
správcu. Zrážky zo mzdy boli priebežne zapisované do súpisu majetku a zverejňované v obchodnom vestníku. Dňa
2.9.2015 úpadca informoval správcu o zmene zamestnávateľa. Listom zo dňa 11.9.2015 správca nariadil novému
zamestnávateľovi úpadcu, spoločnosti Ján Vrškový - JV + AV, Ľ. Stárka 1, Trenčín, aby od doručenia listu
vykonával zrážky zo mzdy úpadcu a poukazoval ich na účet správcu. Zrážky zo mzdy boli naďalej priebežne
zapisované do súpisu majetku a zverejňované v OV.
Nehnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný v súpise majetku, bol na základe pokynu zástupcu veriteľov (list zo dňa
21.9.2015) speňažovaný vyhlásením dražby. Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
bolo zverejnené v OV 187/2015 zo dňa 30.9.2015.
Na prvé kolo dražby, ktoré sa konalo dňa 3.11.2015, sa nedostavil žiadny účastník a dražba bola ukončená.
Vyhlásenie druhého kola dražby bolo zverejnené v OV 216/2015 zo dňa 10.11.2015. Nehnuteľnosť bola dňa
7.12.2015, v II. kole dražby, vydražená za cenu vo výške najnižšieho podania, t.j. 25.000 eur. Vydražiteľ uhradil
cenu dosiahnutú vydražením dňa 8.12.2015 na účet správcu.
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) Branislava Oslanca a Zuzany Oslancovej zaniklo rozvodom
manželstva. Manželstvo bolo rozvedené rozsudkom č. 19C/25/2011-61 zo dňa 16.06.2011. So Zuzanou
Oslancovou podpísal správca dohodu o vyporiadaní BSM, ktorá bola následne predložená Okresnému súdu
Trenčín na schválenie. Na pojednávaní, ktoré bolo v tejto veci vytýčené (č.k. 20C/333/2015) Zuzana Oslancová
predtým podpísanú dohodu o vyporiadaní BSM odmietla a trvala na vyplatení 30% z výťažku zo speňaženia
predmetnej nehnuteľnosti.
Na druhom pojednávaní v danom spore, dňa 14.09.2016, vzal správca žalobu na vyporiadanie BSM späť. Podľa §
149 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ak do troch rokov od zániku
bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové
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bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové
spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu,
platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového
spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných
hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch
spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov
spoločné.
Následne bola dňa 05.10.2016 medzi zákonnými spoluvlastníkmi, Zuzanou Oslancovou a Branislavom Oslancom,
zastúpeným správcom, podpísaná Dohoda o vyplatení náhrady za vyporiadanie spoluvlastníckeho podielu, na
základe ktorej za úplné vyrovnanie spoluvlastníckeho podielu bola dňa 10.10.2016 Zuzane Oslancovej vyplatená
náhrada vo výške 7.500 eur.
Do súpisu bol zapísaný majetok v celkovej súpisovej hodnote 28.718,65 eur. Súpis majetku je uvedený v tabuľke
č. 1. Celkový výťažok zo speňaženia tohto majetku je vo výške 28.718,65 eur, čo predstavuje 100 %.
Tabuľka č. 1: Súpis majetku
P.č. Popis
1.
2.
3.
4.
5.

Hodnota Podstata

Dátum
zápisu

Nevyčerpaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
663,88 € všeobecná 13.3.2015
predbežného správcu
Bytový dom, súpis. č. 770, byt č. 103, Drietoma, SR, o
22 750,00
výmere 50,91 m2, číslo LV 3505, spoluvlastnícky podiel
všeobecná 13.3.2015
€
úpadcu 1/1
Zastavané plochy a nádvoria, 611 m2, Drietoma, SR, LV
3505, parcelné číslo 3482/29, spoluvlastnícky podiel 680,00 € všeobecná 13.3.2015
úpadcu 49/1296
Zastavané plochy a nádvoria, 473 m2, Drietoma, SR, LV
3505, parcelné číslo 3482/32, spoluvlastnícky podiel 800,00 € všeobecná 13.3.2015
úpadcu 49/1296
Zastavané plochy a nádvoria, 456 m2, Drietoma, SR, LV
3505, parcelné číslo 3482/48, spoluvlastnícky podiel 770,00 € všeobecná 13.3.2015
úpadcu 49/1296

Kde sa vec
Dôvod zápisu Výťažok
nachádza
BÚ správcu

§67 ods.1 písm.
663,88 €
a) ZKR

913
Drietoma

03 vlastníctvo
úpadcu

913
Drietoma

03 vlastníctvo
úpadcu

913
Drietoma

03 vlastníctvo
úpadcu

913
Drietoma

03 vlastníctvo
úpadcu

25 000,00
€

6.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
145,00 € všeobecná 16.6.2015
(zrážka zo mzdy) - apríl 2015

BÚ správcu

§ 72 ods. 2 ZKR 145,00 €

7.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
463,52 € všeobecná 30.7.2015
(zrážka zo mzdy) - máj, jún 2015

BÚ správcu

§ 72 ods. 2 ZKR 463,52 €

8.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
133,49 € všeobecná 9.12.2015
(zrážka zo mzdy) - september, október 2015

BÚ správcu

§ 72 ods. 2 ZKR 133,49 €

9.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
272,96 € všeobecná 15.1.2016
(zrážka zo mzdy) - júl, august 2015

BÚ správcu

§ 72 ods. 2 ZKR 272,96 €

10.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
69,00 €
(zrážka zo mzdy) - november 2015

všeobecná 15.1.2016

BÚ správcu

§ 72 ods. 2 ZKR 69,00 €

11.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
69,00 €
(zrážka zo mzdy) - december 2015

všeobecná 16.3.2016

BÚ správcu

§ 72 ods. 2 ZKR 69,00 €

12.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
99,17 €
(zrážka zo mzdy) - január 2016

všeobecná 16.3.2016

BÚ správcu

§ 72 ods. 2 ZKR 99,17 €

13.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
97,17 €
(zrážka zo mzdy) - február 2016

všeobecná 15.4.2016

BÚ správcu

§ 72 ods. 2 ZKR 97,17 €

14.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
97,17 €
(zrážka zo mzdy) - marec 2016

všeobecná 5.5.2016

BÚ správcu

§ 72 ods. 2 ZKR 97,17 €

15.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
97,17 €
(zrážka zo mzdy) - apríl 2016

všeobecná 5.8.2016

BÚ správcu

§ 72 ods. 2 ZKR 97,17 €

16.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
97,17 €
(zrážka zo mzdy) - máj 2016

všeobecná 5.8.2016

BÚ správcu

§ 72 ods. 2 ZKR 97,17 €

17.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
97,17 €
(zrážka zo mzdy) - jún 2016

všeobecná 5.8.2016

BÚ správcu

§ 72 ods. 2 ZKR 97,17 €

18.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
97,17 €
(zrážka zo mzdy) - júl 2016

všeobecná 14.9.2016

BÚ správcu

§ 72 ods. 2 ZKR 97,17 €

19.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
97,17 €
(zrážka zo mzdy) - august 2016

všeobecná 3.10.2016

BÚ správcu

§ 72 ods. 2 ZKR 97,17 €

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
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20.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
174,08 € všeobecná 21.11.2016 BÚ správcu
(zrážka zo mzdy) - september 2016

§ 72 ods. 2 ZKR 174,08 €

21.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
174,08 € všeobecná 30.11.2016 BÚ správcu
(zrážka zo mzdy) - október 2016

§ 72 ods. 2 ZKR 174,08 €

23. RZZP 2015 - preplatok

16,12 €

všeobecná 30.11.2016 BÚ správcu

§
67
ods.1
16,12 €
písm. b) ZKR

24.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
174,08 € všeobecná 5.1.2017
(zrážka zo mzdy) - november 2016

BÚ správcu

§ 72 ods. 2 ZKR 174,08 €

25.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
174,08 € všeobecná 8.2.2017
(zrážka zo mzdy) - december 2016

BÚ správcu

§ 72 ods. 2 ZKR 174,08 €

26. Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu

410,00 € všeobecná 8.2.2017

§
67
ods.1
410,00 €
písm. b) ZKR

28 718,65 €

28 718,65 €

Ku dňu zostavovania konečného rozvrhu výťažku neboli veriteľom rozvrhnuté žiadne finančné prostriedky.
Pohľadávky proti podstate činia spolu 14.815,77 eur (viď tabuľka č. 2). Súčasťou pohľadávok proti podstate je
rezerva vo výške 100 eur na výdavky spojené s ukončením konkurzu - bankové poplatky plynúce do ukončenia
konkurzu, poštové poplatky súvisiace so zaslaním konečného rozvrhu výťažku veriteľom a súdu, náklady súvisiace
s pripravením a uložením zoznamu pohľadávok na súde a s návrhom na zrušenie konkurzu, kopírovacie služby,
telefonické hovory a iné režijné výdavky. V prípade nevyčerpania rezervy bude zostatok protokolárne odovzdaný
úpadcovi Branislavovi Oslancovi.
Celkovo boli dosiahnuté príjmy zo speňaženia 28.718,65 eur. Z týchto príjmov bude na úhradu pohľadávok proti
podstate použitá čiastka 14.815,77 eur, čo znamená, že výťažok predstavuje 13.902,88 eur. Celkový rozpis
pohľadávok proti podstate je uvedený v tabuľke č. 2.
Tabuľka č. 2: Rozpis pohľadávok proti podstate
P.č. veriteľ

celá suma priradená suma čas vzniku dôvod priradenia

poradie

1

Ing. Beata Krausová

18,95 €

18,95 €

10.3.2015

poštovné

C

2

Prima banka Slovensko, a.s.

24,00 €

24,00 €

18.3.2015

FA za súčinnosť

C

3

Slovenská sporiteľňa, a.s.

24,00 €

24,00 €

18.3.2015

FA za súčinnosť

C

4

ČSOB, a.s.

30,00 €

30,00 €

20.3.2015

FA za súčinnosť

C

5

Tatra Banka, a.s.

30,00 €

30,00 €

20.3.2015

FA za súčinnosť

C

6

Ing. Beata Krausová

1,15 €

1,15 €

20.3.2015

poštovné

C

7

Všeobecná úverová banka, a.s.

24,00 €

24,00 €

23.3.2015

FA za súčinnosť

C

8

Poštová banka, a.s.

19,12 €

19,12 €

23.3.2015

FA za súčinnosť

C

9

Ing. Beata Krausová

3,45 €

3,45 €

23.3.2015

poštovné

C

10 Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

16,80 €

16,80 €

24.3.2015

FA za súčinnosť

C

11 OTP Banka Slovensko, a.s.

15,94 €

15,94 €

25.3.2015

FA za súčinnosť

C

12 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 18,00 €

18,00 €

25.3.2015

FA za súčinnosť

C

13 Ing. Beata Krausová

1,15 €

1,15 €

25.3.2015

poštovné

C

14 Ing. Beata Krausová

16,10 €

16,10 €

26.3.2015

poštovné

C

15 Sberbank Slovensko, a.s.

35,00 €

35,00 €

30.3.2015

FA za súčinnosť

C

16 Ing. Beata Krausová

1,15 €

1,15 €

7.4.2015

poštovné

A

17 Komerční banka, a.s., p.z.b.

43,80 €

43,80 €

7.4.2015

FA za súčinnosť

C

18 ZUNO BANK AG, p.z.b.

30,00 €

30,00 €

13.4.2015

FA za súčinnosť

C

19 mBank S.A., p.z.b.

31,87 €

31,87 €

13.4.2015

FA za súčinnosť

C
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20 UniCredit Bank, p.z.b.

9,96 €

9,96 €

20.4.2015

FA za súčinnosť

C

21 Ing. Beata Krausová

4,60 €

4,60 €

22.4.2015

poštovné

C

22 Ing. Beata Krausová

17,00 €

17,00 €

30.4.2015

cestovný príkaz

A

23 Daňový úrad TN

1,70 €

1,70 €

7.5.2015

poštovné

C

24 Jakubčák, adv.kancelária (SPP, a.s.)

1,70 €

1,70 €

7.5.2015

poštovné

C

25 VšZP, a.s.

1,70 €

1,70 €

7.5.2015

poštovné

C

26 ZSE Energia, a.s.

1,70 €

1,70 €

7.5.2015

poštovné

C

27 VšZP, a.s.

1,55 €

1,55 €

28.5.2015

poštovné

C

28 Benetax, s.r.o.

45,84 €

45,84 €

12.6.2015

FA za služby

C

29 Ing. Beata Krausová

663,88 €

663,88 €

9.7.2015

odmena do konania 1.schôdze veriteľov A

30 Ing. Beata Krausová

1,70 €

1,70 €

10.7.2015

poštovné

C

31 Ing. Beata Krausová

1,70 €

1,70 €

31.7.2015

poštovné

C

32 Zuzana Oslancová

100,00 €

100,00 €

18.8.2015

výživné 8/15

D

33 Zuzana Oslancová

100,00 €

100,00 €

7.9.2015

výživné 9/15

D

34 Ing. Beata Krausová

7,65 €

7,65 €

10.9.2015

overenie podpisu -3x

A

35 Ing. Zuzana Strapková

9,74 €

9,74 €

11.9.2015

cestovný príkaz

A

36 Ing. Beata Krausová

1,70 €

1,70 €

11.9.2015

poštovné

A

37 Ing. Beata Krausová

1,15 €

1,15 €

11.9.2015

poštovné

C

38 Zuzana Oslancová

100,00 €

100,00 €

6.10.2015

výživné 10/15

D

39 Benetax, s.r.o.

33,60 €

33,60 €

13.10.2015 FA za služby

C

40 Ing. Beata Krausová

17,22 €

17,22 €

20.10.2015 cestovný príkaz

A

41 Ing. Zuzana Strapková

14,88 €

14,88 €

21.10.2015 cestovný príkaz

A

42 Ing. Beata Krausová

50,00 €

50,00 €

21.10.2015 kľúčová služba

A

43 Ing. Beata Krausová

1,15 €

1,15 €

29.10.2015 poštovné

C

44 Ing. Zuzana Strapková

14,88 €

14,88 €

30.10.2015 cestovný príkaz

A

45 Ing. Beata Krausová

1,15 €

1,15 €

2.11.2015

poštovné

C

46 JUDr. Miroslava Turňová, notár

98,74 €

98,74 €

3.11.2015

FA za dražbu

A

47 Zuzana Oslancová

200,00 €

200,00 €

24.11.2015 výživné 11-12/15

D

48 Ing. Zuzana Strapková

14,68 €

14,68 €

30.11.2015 cestovný príkaz

A

49 Ing. Zuzana Strapková

14,68 €

14,68 €

2.12.2015

cestovný príkaz

A

50 JUDr. Miroslava Turňová, notár

293,75 €

293,75 €

7.12.2015

FA za dražbu

A

51 Ing. Zuzana Strapková

14,68 €

14,68 €

14.12.2015 cestovný príkaz

A

52 Ing. Beata Krausová

1,30 €

1,30 €

8.1.2016

poštovné

A

53 Zuzana Oslancová

100,00 €

100,00 €

11.1.2016

výživné 1/16

D

54 Ing. Beata Krausová

1,30 €

1,30 €

2.2.2016

poštovné

A

55 Zuzana Oslancová

100,00 €

100,00 €

2.2.2016

výživné 2/16

D

56 Zuzana Oslancová

100,00 €

100,00 €

16.3.2016

výživné 3/16

D

57 Zuzana Oslancová

100,00 €

100,00 €

15.4.2016

výživné 4/16

D

58 Zuzana Oslancová

100,00 €

100,00 €

5.5.2016

výživné 5/16

D
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60 Ing. Beata Krausová

1,15 €

1,15 €

27.5.2016

poštovné

C

61 Ing. Beata Krausová

2,00 €

2,00 €

15.6.2016

parkovné OS TN

C

62 Zuzana Oslancová

100,00 €

100,00 €

29.6.2016

výživné 6/16

D

63 Zuzana Oslancová

100,00 €

100,00 €

28.7.2016

výživné 7/16

D

64 Zuzana Oslancová

100,00 €

100,00 €

31.8.2016

výživné 8/16

D

65 Ing. Beata Krausová

1,00 €

1,00 €

14.9.2016

parkovné OS TN

C

66 Ing. Beata Krausová

38,48 €

38,48 €

14.9.2016

cestovný príkaz

C

67 Ing. Beata Krausová

1,55 €

1,55 €

21.9.2016

poštovné

A

68 Ing. Beata Krausová

1,55 €

1,55 €

27.9.2016

poštovné

A

69 Zuzana Oslancová

100,00 €

100,00 €

30.9.2016

výživné 9/16 uhradené úpadcom

D

71 Ing. Beata Krausová

1,20 €

1,20 €

7.10.2016

poštovné

C

72 Zuzana Oslancová

7 500,00 € 7 500,00 €

10.10.2016 odmena podielového spoluvlastníka

A

73 Zuzana Oslancová

100,00 €

100,00 €

31.10.2016 výživné 10/16 uhradené úpadcom

D

74 Zuzana Oslancová

100,00 €

100,00 €

30.11.2016 výživné 11/16 uhradené úpadcom

D

75 Zuzana Oslancová

100,00 €

100,00 €

31.12.2016 výživné 12/16 uhradené úpadcom

D

76 mBank S.A., p.z.b.

9,30 €

9,30 €

31.1.2017

poplatok banke

C

77 Zuzana Oslancová

100,00 €

100,00 €

31.1.2017

výživné 1/17 uhradené úpadcom

D

78 Okresný súd Trenčín

57,00 €

57,00 €

8.2.2017

súdny poplatok 0,2 % z výťažku

C

79 Branislav Oslanec, úpadca

100,00 €

100,00 €

8.2.2017

rezerva

C

80 Zuzana Oslancová

100,00 €

100,00 €

28.2.2017

výživné 2/17

D

8.2.2017

odmena z výťažku

A

SPOLU:

11 342,99 €

81 Ing. Beata Krausová

3 472,78 € 3 472,78 €

SPOLU:

14 815,77 €

Pozn.: Určenie poradia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. § 87 ods. 2, písm. a), b), c), d).
V konkurze si prihlásilo pohľadávky 9 veriteľov v celkovej výške 62.960,61 eur. Z týchto pohľadávok správca uznal
pohľadávky v sume 62.902,61 eura. Prehľad rozvrhu výťažkov je uvedený v tabuľke č. 3.
Tabuľka č. 3: Prehľad rozvrhu výťažku
označenie
(číslo)

IČO

Veriteľ

Pohľadávka

názov

spolu

1

1

Slovenská republika
konsolidačná, a.s.

-

Daňový

úrad

Trenčín

zmena

na

Slovenská

1

2

Slovenská republika
konsolidačná, a.s.

-

Daňový

úrad

Trenčín

zmena

na

Slovenská

2

3

3

4

4

5

4

6

4

7

5

8

215 759
35
256
30
484
30
484
30
484
35
874

815

35

937

807
807
807
937

Percentá Rozvrh

203,20 €

0,323%

44,91 €

30,00 €

0,048%

6,67 €

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

66,00 €

0,105%

14,60 €

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

558,64 €

0,888%

123,46 €

Sociálna poisťovňa

781,62 €

1,243%

172,81 €

Sociálna poisťovňa

82,91 €

0,132%

18,35 €

Sociálna poisťovňa

383,00 €

0,609%

84,67 €

0,100%

13,90 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. zmena na Slovenská konsolidačná, a.s. 63,22 €
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5

9

35
874

937

5

10

35
874

937

5

11

35
874

937

5

12

35
874

937

5

13

35
874

937

5

14

35
874

937

5

15

35
874

937

5

16

35
874

937

5

17

35
874

937

5

18

35
874

937

5

19

35
874

937

5

20

35
874

937

5

21

937

6

22

35
874
36
281
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Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. zmena na Slovenská konsolidačná, a.s. 264,58 €

0,421%

58,53 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. zmena na Slovenská konsolidačná, a.s. 215,20 €

0,342%

47,55 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. zmena na Slovenská konsolidačná, a.s. 175,06 €

0,278%

38,65 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. zmena na Slovenská konsolidačná, a.s. 230,08 €

0,366%

50,89 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. zmena na Slovenská konsolidačná, a.s. 175,06 €

0,278%

38,65 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. zmena na Slovenská konsolidačná, a.s. 171,77 €

0,273%

37,95 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. zmena na Slovenská konsolidačná, a.s. 0,05 €

0,000%

0,00 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. zmena na Slovenská konsolidačná, a.s. 34,37 €

0,055%

7,65 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. zmena na Slovenská konsolidačná, a.s. 5,72 €

0,009%

1,25 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. zmena na Slovenská konsolidačná, a.s. 3,75 €

0,006%

0,83 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. zmena na Slovenská konsolidačná, a.s. 21,97 €

0,035%

4,87 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. zmena na Slovenská konsolidačná, a.s. 3,66 €

0,006%

0,83 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

0,00 €

0,000%

0,00 €

ZSE Energia, a.s.

95,81 €

0,152%

21,13 €

0,238%

33,09 €

3 565,67 €
Pohľadávky prihlásené po základnej 45-dňovej prihlasovacej lehote
7

23

8

24

9

25

31
155
35
803

320
724

Zuzana Oslancová

150,00 €

Všeobecná úverová banka, a.s.

58 979,11 € 93,763% 13 035,76 €

EOS KSI Slovakia, s.r.o.

207,83 €

0,330%

62 902,61

100,000% 13 902,88 €

45,88 €

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že celkové uspokojenie veriteľov predstavuje 13.902,88 eur, čiže bude
uspokojených 22,10 % zo zistených pohľadávok veriteľov úpadcu.
V súlade s § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov žiadam Okresný súd Trenčín
o schválenie predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku do 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Ing. Beata Krausová
správca S1180

K003621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvaková Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 781/26, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/5/2016 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/5/2016
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

78

Obchodný vestník 34/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2017

Hnuteľné veci:
Číslo položky

Popis

Počet ks

22

Posteľ (manželská)

23

Výrobné číslo

Rok výroby

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota v €

1

2013

1/1 BSM

50,00 €

Sprchový kút

3

2013

1/1 BSM

20,00 €

24

Zrkadlo kúpeľňové

1

2013

1/1 BSM

20,00 €

25

Práčka Aeg

1

2010

1/1 BSM

50,00 €

JUDr. Juraj Rybár, správca

K003622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Homoľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianskych hrdinov 1236/6, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 350 226
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/34/2016 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/34/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Mgr. Peter Žoldoš, správca, so sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu
Jozef Homoľa, nar. 14.9.1960, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Homoľa, s miestom podnikania
Duklianskych hrdinov 1236/6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 37 350 226 týmto v súlade s ustanovením § 96 ods.
2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o..
Mgr. Peter Žoldoš, správca, so sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu
Jozef Homoľa, nar. 14.9.1960, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Homoľa, s miestom podnikania
Duklianskych hrdinov 1236/6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 37 350 226 týmto taktiež oznamuje zámer zostaviť
rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o..
Správca týmto poučuje oprávnené osoby podľa ustanovenia § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o možnosti nahliadnuť
do zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. do 30 dní
od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o..
Správca taktiež poučuje oprávnené osoby o možnosti na predpísanom tlačive namietnuť poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
V Košiciach dňa 14.2.2017
Mgr. Peter Žoldoš, správca majetku úpadcu Jozef Homoľa

K003623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOBAK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivá 23, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 882 714
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. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/9/2016 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/9/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca podstaty úpadcu týmto aktualizuje súpis majetku všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3
ZKR.

Peňažná pohľadávka
Celková suma: 132,07 EUR.
Právny dôvod vzniku: kreditný zostatok zo zrušeného účtu úpadcu vedeného v Československej obchodnej banke,
a.s.
Súpisová hodnota majetku: 132,07 EUR
Zaradenie do podstaty: všeobecná podstata

V Košiciach, dňa 14.02.2017
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K003624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ildikó Štrbová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1272/4, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/47/2016 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/47/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Roman Nagy, správca úpadcu: Ildikó Štrbová, nar. 18.10.1983, bytom Severná 1272/4, 936 01 Šahy, týmto
v zmysle ust. § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Akademická 4, 949 01
Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky na mob.č.: 0907/103 871.
V Nitre dňa 10.02.2017.

Mgr. Roman Nagy, správca
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K003625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Hupka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zuby 9, 90021 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/67/2014S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/67/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Podľa § 96 ods.2 ZKR správca oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty. Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu do zoznamu nahliadnúť a podaním
na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada
JUDr. Bohumír Bláha, správca

K003626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TIMEX - Q, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 49, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 434 339
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/22/2012 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/22/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu TIMEX – Q, spol. s r.o., so sídlom: Štefánikova 49, 949 01 Nitra, IČO: 31 434
339, v súlade s uloženým záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48,
832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 zo dňa 02.02.2017, ktorý bol doručený do kancelárie správcu mailom dňa
03.02.2017 a poštou dňa 09.02.2017 vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj pohľadávky
z obchodného styku zapísanej do majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa (zverejnené v OV č.
134/2012 zo dňa 13.07.2012 pod. č. K008930).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
Obchodný názov zabezpečeného veriteľa:
1. poradie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
2. poradie: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155
Pohľadávka z obchodného styku:

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

81

Obchodný vestník 34/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2017

Dlžník: Juraj Pobjecký, Kukučínova 648/6, 919 04 Smolenice;
Súpisová hodnota majetku: 3.453,- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;

Aktuálna hodnota majetku (doteraz nespeňažená výška pohľadávky vymáhaná v exekučnom konaní): 2.053,- EUR
+ príslušenstvo
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 2. kole verejného ponukového konania rozhodujúcim kritériom pre posúdenie výhodnosti ponuky je výška
ponúkanej kúpnej ceny, t.j. ako najvýhodnejšia ponuka bude vyhodnotená ponuka s najvyššou ponúkanou
kúpnou cenou za pohľadávku z obchodného styku, ktorá je vymáhaná v exekučnom konaní.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurzné konanie sp. zn. 32K/22/2012 TIMEX – Q, spol. s r.o. - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 07.03.2017
na adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až
do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. riadna identifikácia pohľadávky z obchodného styku, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené
v ozname o vyhlásení verejného ponukového konania,
b. označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú fotokópiu
výpisu z obchodného alebo živnostenského alebo iného registra nie staršiu ako 1 mesiac s označením
obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
Zabezpečený veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s. má oprávnenie odsúhlasiť alebo odmietnuť predloženú víťaznú
ponuku ako neprimerane nízku v lehote 5 pracovných dní odo dňa oznámenia výsledkov ponukového konania zo
strany správcu.
VI.
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TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 08.03.2017 o 10.00 hod. v sídle
kancelárie správcu. Otvárania obálok sa môžu zúčastniť zabezpečení veritelia, ktorí budú o termíne upovedomení.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Výsledky ponukového konania správca písomne oznámi Slovenskej sporiteľni, a.s. do 3 pracovných dní odo dňa
otvárania obálok. Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní odo dňa doručenia odsúhlasenia
najvýhodnejšej ponuky zo strany Slovenskej sporiteľne, a.s.. s úspešným záujemcom bude zmluva uzavretá do 10
pracovných dní odo dňa doručenia odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany Slovenskej sporiteľne, a.s..
Kúpna cena je splatná pred uzavretím zmluvy.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa doručenia
odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany Slovenskej sporiteľne, a.s..
V prípade neúspešnosti 2. kola verejného ponukového konania požiada správca Slovenskú sporiteľňu, a.s. o nový
záväzný pokyn ako postupovať.

V Nitre, dňa 10.02.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K003627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Geletka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorazdova 1719/7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbanek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/5/2016 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/5/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Vladimír Geletka, nar. 8. 5. 1961, bytom Gorazdova 1719/7, 052 01 Spišská Nová Ves,
vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp,. zn. 30K/5/2016, týmto správca podstaty úpadcu v súlade s ust. § 96
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že zostavil
zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K003628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Hupka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zuby 9, 90021 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 8K/67/2014S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/67/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Podľa § 96 ods.2 ZKR správca oznamuje zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
HOME CREDIT SLOVAKIA, a. s. Teplická 7434/147 Piešťany, IČO : 36234176 a súčasne oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej
podstaty. Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu do zoznamu nahliadnuť a podaním na predpísanom
tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na
predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Bohumír Bláha, správca

K003629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Faťun Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 2811 / 15, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/51/2015 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/51/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I.
Všeobecná časť

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn. 1K/51/2015 – 42 zo dňa 7. septembra 2015 rozhodol o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka Pavol Faťun, nar. 26.01.1979, bytom Moyzesova 2811/15, 058 01 Poprad, podnikajúceho pod
obchodným menom Pavol Faťun – P-mont, s miestom podnikania Moyzesova 2811/15, 058 01 Poprad, IČO:
41 012 747. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bol zverejnené v obchodnom vestníku č. 176/2015, deň vydania 14.
09. 2015, číslo zverejnenia K020193.

V súlade s ustanovením § 73 ods. 5 ZKR správca počas celého konkurzu zabezpečoval zistenie, zaistenie a
spísanie majetku patriaceho Úpadcovi. Zistený majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej podstaty. Majetok
všeobecnej podstaty tvorili:

Položka

Popis

Súpisová hodnota

1.

súbor hnuteľných veci

100,00

2,4,6,8,10, 12,14,16,18, 20,22,24,27, 28,29,30

Iná majetková hodnota - príjmy úpadcu SZČO

985,20

3,5,7,9,11, 13,15,17,19, 21,23,25,26, 31,32

Iná majetková hodnota - príjmy úpadcu TPP

2 059,18

27.

nevyčerpaná časť preddavku

663,88
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Správca pri skúmaní majetku nezistil žiaden iný ako horeuvedený hnuteľný ani nehnuteľný majetok patriaci do
všeobecnej podstaty.

V základnej prihlasovacej lehote bolo doručených 14 prihlášok piatich veriteľov v celkovej prihlásenej sume
253 897,84 Eur, pričom prihlásená suma sa považuje aj za sumu zistených pohľadávok. Dvaja veritelia prihlásili
svoje pohľadávky ako zabezpečené, pričom tie boli uspokojené rozvrhom z oddelenej podstaty č. 1K/51/2015 S1733
– 74, ktorý bol schválený Okresným súdom Prešov uznesením sp. zn. 1K/51/2015-130 zo dňa 31. januára 2017.
Suma pohľadávok určených na uspokojenie z konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov tak predstavuje
227 530,48 Eur.

Por.č. Veriteľ

Zabezpečená

Prihlásená
suma

1

nie

353,77

2

áno

3
4
5

Múdry Adrian, Krompachy

a zistená Prihlásená a zistená suma V
Suma
určená
spolu
lehote uspokojenie
353,77

áno

353,77

134 550,22

áno

131 195,90

áno

5 253,78

áno

5 122,80

áno

69 783,10

áno

69 783,10

828,29

áno

828,29

áno

30,00

6

Slovenská republika - Daňový úrad nie
Prešov
nie

7

nie

2 969,00

áno

2 969,00

8

nie

8 290,80

áno

8 290,80

9

nie

30,00

áno

30,00

10

nie

60,18

áno

60,18

11

nie

1 805,43

áno

1 805,43

12

nie

15,35

áno

15,35

13

nie

337,83

áno

337,83

14

nie

813,05

áno

813,05

15

nie

32,41

áno

32,41

16

nie

400,26

áno

400,26

17

nie

600,00

áno

600,00

18

781,62

áno

781,62

áno

352,50

20

nie
Sociálna poisťovňa so sídlom v
nie
Bratislave
nie

337,98

áno

337,98

21

nie

390,81

áno

390,81

22

nie

390,81

áno

390,81

23

nie

800,52

áno

800,52

24

nie

170,81

áno

170,81

25

nie

154,52

áno

154,52

26

nie

145,74

áno

145,74

27

nie

270,29

áno

270,29

28

nie

149,01

áno

149,01

29

nie

84,86

áno

84,86

30

nie

86,36

áno

86,36

31

nie

86,24

áno

86,24

32

110,04

áno

110,04

áno

110,04

34

nie
Union zdravotná poisťovňa, a.s.,
nie
Bratislava
nie

110,04

áno

110,04

35

nie

110,04

áno

110,04

19

33

221 735,19

30,00

352,50

8 009,12

110,04

917,7
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36

nie

110,04

áno

110,04

37

nie

110,04

áno

110,04

áno

-

38

Všeobecná úverová banka, a.s.,
áno
Bratislava

22 882,06

22 882,06

Správca zverejnil výzvu na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.
1346/2000 z 29. mája 2000 v Obchodnom vestník č. 179/2015, deň vydania 18. 09. 2015, číslo zverejnenia
K020425. Rovnako toho istého dňa správca zverejnil aj oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu, číslo
zverejnenia K020424.

Správca oznámením v Obchodnom vestníku č. 213/2015 zo dňa 05. 11. 2015, číslo zverejnenia K024023, zvolal
schôdzu veriteľov na deň 16. 12. 2015 so začiatkom o 10:30 hod. v kancelárii správcu na Tatranskom námestí 3 v
Poprade. Hoci schôdza veriteľov bola uznášaniaschopná, po skončení hlasovania bol zvolený len jeden člen
veriteľského výboru a o iných návrhoch za členov sa nehlasovalo, z uvedeného dôvodu pôsobnosť veriteľského
výboru podľa § 37 ods. 1 ZKR vykonával súd. Na prvej schôdzi veriteľov rovnako nebol podaný návrh na výmenu
správcu a schôdza veriteľov nerozhodla vymeniť správcu, funkciu správcu vykonával aj naďalej správca ustanovený
v uznesení o vyhlásení konkurzu Okresného súdu Prešov sp. zn. 1K/51/2015 zo dňa 7.9.2015. Správca po konaní
schôdzi listom č. 1K/51/2015 S1733 – 42 zo dňa 24. februára 2016 požiadal súd o uloženie záväzného pokynu ako
postupovať pri speňažení majetku zahrnutého do všeobecnej podstaty.

Okresný súd Prešov uložil záväzný pokyn uznesením sp. zn. 1K/51/2015-97 zo dňa 9. novembra 2016,
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 220/2016, deň vydania 16.11.2016, číslo zverejnenia K025999. Správca
následne pristúpil k speňaženiu majetku. Celkový výťažok zo speňaženia majetku zahrnutého do všeobecnej
podstaty dosiahol 3 793,26 Eur.

Položka

Popis

Suma výťažku

1.

súbor hnuteľných veci

85,00

2,4,6,8,10, 12,14,16,18, 20,22,24,27, 28,29,30

Iná majetková hodnota - príjmy úpadcu SZČO

985,20

3,5,7,9,11, 13,15,17,19, 21,23,25,26, 31,32

Iná majetková hodnota - príjmy úpadcu TPP

2 059,18

27.

nevyčerpaná časť preddavku

663,88

Ku dňu predloženia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory o určenie popretých
pohľadávok ani žiadne iné prebiehajúce konania týkajúce sa majetku úpadcu.

Správca konštatuje, že v konkurze boli uplatnené pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu v celkovej hodnote
1 863,73 Eur, z toho pohľadávky proti podstate vo výške 328,15 Eur boli priebežne správcom uhradené.
Neuhradené pohľadávky proti všeobecnej podstate prestavujú celkovú sumu vo výške 1 535,58 Eur. Predmetná
suma pohľadávok proti podstate nezahŕňa budúce predpokladané nevyhnutné výdavky vo výške 75,- Eur spojené
s vedením konkurzného konania do predpokladaného ukončenia konkurzu súvisiacich s administratívou konkurzu
a priebežným uhrádzaním pohľadávok proti podstate do ukončenia konkurzu.

Predmetná suma pohľadávok nezahŕňa súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného
rozvrhu výťažku v zmysle sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, ktorý
predstavuje 7,59 Eur. Celkový súdny poplatok so zarátaním výťažku z oddelenej podstaty predstavuje 79,79 Eur.
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Pohľadávka

poznámka

Čiastka Uhradené

Nedoplatok

a) odmena zo speňaženia

položka 27. v súpise

33,19

-

33,19

a) odmena zo speňaženia

položka 1. v súpise

13,08

-

13,08

a) odmena zo speňaženia

položka 2,4,6,8,10, 12,14,16,18, 20,22,24,27, 28,29,30 v súpise

141,58

-

141,58

a) odmena zo speňaženia

položka 3,5,7,9,11, 13,15,17,19, 21,23,25,26, 31,32 v súpise

272,76

-

272,76

a) paušálna odmena správcu

313,64

313,64

-

c) náklady na vedenie konania

17,00

-

17,00

c) poplatky bankové – ČSOB, a.s.

14,51

14,51

-

e) správa konkurznej podstaty (vedenie účtovníctva, vypracovanie daňových priznaní)

250,00

-

250,00

i) pohľadávky na daniach – Daňový úrad Prešov

144,09

-

144,09

m) preddavok na správcu – Daňový úrad Prešov

663,88

-

663,88

Správca zverejnil oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo
všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 242/2016, deň vydania 19. 12. 2016, číslo zverejnenia K028621.
V zákonom určenej lehote zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľa a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, bol v súlade s ustanovením § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní odo dňa zverejnenia
namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musela byť podaná včas u správcu na
predpísanom tlačive a musela byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

Dňa 20. 1. 2017 bol správcovi doručený podnet zástupcu jedného z veriteľov na podanie námietky poradia
pohľadávky proti podstate, ktorý bol adresovaný Okresnému súdu Prešov, ktorý plní funkciu veriteľského výboru.
Žiadna námietka správcovi doručená nebola a teda na tento podnet správca nemôže prihliadať.

Po odpočítaní pohľadávok proti podstate vo výške 1 863,73 Eur, budúcich predpokladaných nevyhnutných
výdavkov vo výške 75,- Eur a súdneho poplatku vo výške 7,59 Eur je suma určená na uspokojenie veriteľov / čistý
výťažok: 1 846,94 EUR.

II.
Rozvrhová časť
Čistý výťažok určený na uspokojenie veriteľov predstavuje 1 863,73 Eur, čo k pomeru celkovej sume zistených
prihlásených pohľadávok predstavuje uspokojenie 0,81 %.
Por.č. Veriteľ

Zabezpečená

Suma určená na uspokojenie v Suma na uspokojenie v Uspokojenie
Eur
Eur
spolu

1

nie

353,77

2,87

2

áno

131 195,90

1 064,96

3

áno

5 122,80

41,58

4

áno

69 783,10

566,45

5

nie

828,29

6,72

Múdry Adrian, Krompachy

2,87
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6

Slovenská republika - Daňový úrad nie
Prešov
nie

7

nie

2 969,00

24,10

8

nie

8 290,80

67,30

9

nie

30,00

0,24

10

nie

60,18

0,49

11

nie

1 805,43

14,66

12

nie

15,35

0,12

13

nie

337,83

2,74

14

nie

813,05

6,60

15

nie

32,41

0,26

16

nie

400,26

3,25

17

nie

600,00

4,87

18

nie

781,62

6,34

nie

352,50

2,86

20

nie

337,98

2,74

21

nie

390,81

3,17

22

nie

390,81

3,17

23

nie

800,52

6,50

24

nie

170,81

1,39

25

nie

154,52

1,25

26

nie

145,74

1,18

27

nie

270,29

2,19

28

nie

149,01

1,21

29

nie

84,86

0,69

30

nie

86,36

0,70

31

nie

86,24

0,70

32

nie

110,04

0,89

nie

110,04

0,89

34

nie

110,04

0,89

35

nie

110,04

0,89

36

nie

110,04

0,89

nie

110,04

0,89

áno

-

-

19

33

Sociálna poisťovňa
Bratislave

Union zdravotná
Bratislava

so

sídlom

poisťovňa,

v

a.s.,

37
38

Všeobecná
Bratislava

úverová

banka,

a.s.,

828,29

6,72

30,00

0,24

Deň vydania: 17.02.2017

1 771,61

65,01

7,45

III.

Správca týmto v súlade s § 101 ods. 1 ZKR predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov, ktorý zverejní v Obchodnom vestníku a stanovuje lehotu 15 dní na schválenie návrhu rozvrhu od
zverejnenia návrhu rozvrhu v Obchodnom vestníku. Správca rovnako tento návrh pred jeho zverejnením doručí
Okresnému súdu Prešov, ktorý vykonáva pôsobnosť zástupcu veriteľov.

Správca zároveň žiada veriteľov, aby vo vyššie uvedenej lehote poštou na adresu kancelárie správcu Tatranské
námestie 3, 058 01 Poprad, prípadne elektronicky na e-mailovú adresu: spravca@ledecky.sk oznámili číslo
bankového účtu v tvare IBAN a variabilný symbol k uskutočneniu úhrady výťažku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Soboňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemčiňany 340, 951 81 Nemčiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.4.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/74/2015 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/74/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Martina Soboňová, nar. 20.4.1976, bytom Nemčiňany 340, 951 81
Nemčiňany, týmto podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v z .n .p., oznamujem, že
som po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, zapísal dňa 14.02.2017 do zoznamu pohľadávok
nasledovné pohľadávky veriteľov:
S poradovým číslom 8 – Cetelem Slovensko, a.s., IČO: 35 787 783, Panenská 7, Bratislava v celkovej sume
2.934,97 Eur.
S poradovým číslom 9, 10 – Profi Credit Slovakia,s.r.o., IČO 35 792 752, Pribinova 25, Bratislava v celkovej sume
11.800,72 Eur.
V Nových Zámkoch dňa 14.02.2017

Ing. Jozef Kulich- správca

K003631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Klimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jamník 82, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 09/2016
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.)
A. Označenie dražobníka:
I. Obchodné meno/ meno a priezvisko: AUKCIE LEGAL s.r.o.
II. Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Sládkovičova
b) Orientačné/ súpisné číslo: 167/13
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c) Názov obce: Žilina
d) PSČ: 010 01
e) Štát: SR
III. Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina odd.: Sro, vl. č.: 58184/L
IV. IČO/ dátum narodenia: 46 902 830
B. Označenie navrhovateľa:
I. Obchodné meno/ meno a priezvisko: Mgr. Imrich Šimulák, správca úpadcu Mária Klimová, nar. 15.02.1958,
Jamník 82 Liptovský Hrádok
II. Sídlo/ bydlisko:
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Podzávoz
b) Orientačné/ súpisné číslo: 302
c) Názov obce: Čadca
d) PSČ: 022 01
e) Štát: SR
III. Zapísaný: v zozname správcov MS SR pod zn. S 1546
IV. IČO/ dátum narodenia: 40 760 111
C. Miesto konania dražby: AUKCIE LEGAL s.r.o., Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
II. poschodie
D. Dátum konania dražby: 20.03.2017
E. Čas konania dražby: 14.30 hod.
F. Kolo dražby: Prvé
G. Predmet dražby:
1. Pozemok parc. reg. E č. 6803/1, orná pôda, výmera 3399 m2, k. ú. Malé Borové, LV č. 713, spoluvlastnícky
podiel 15/1272,
2. Pozemok parc. reg. E č. 12444, zastavané plochy a nádvoria, výmera 60 m2, k. ú. Malé Borové, LV č. 778,
spoluvlastnícky podiel 1/6,
3. Pozemok parc. reg. E č. 6796, ostatné plochy, výmera 104 m2, k. ú. Malé Borové, LV č. 709,
spoluvlastnícky podiel 15/1272,
4. Pozemok parc. reg. E č. 6790, orná pôda, výmera 468 m2, k. ú. Malé Borové, LV č. 706, spoluvlastnícky
podiel 15/1536
5. Pozemok parc. reg. E č. 6796, orná pôda, výmera 216 m2, k. ú. Malé Borové, LV č. 704, spoluvlastnícky
podiel 15/768
6. Pozemok parc. reg. E č. 6798, orná pôda, výmera 180 m2, k. ú. Malé Borové, LV č. 704, spoluvlastnícky
podiel 15/768
7. Pozemok parc. reg. E č. 6806/1, orná pôda, výmera 27 m2, k. ú. Malé Borové, LV č. 704, spoluvlastnícky
podiel 15/768
8. Pozemok parc. reg. E č. 6732, orná pôda, výmera 991 m2, k. ú. Malé Borové, LV č. 701, spoluvlastnícky
podiel 11/384
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podiel 11/384
9. Pozemok parc. reg. E č. 6728, orná pôda, výmera 286 m2, k. ú. Malé Borové, LV č. 700, spoluvlastnícky
podiel 15/384
10. Pozemok parc. reg. E č. 6730, orná pôda, výmera 735 m2, k. ú. Malé Borové, LV č. 700, spoluvlastnícky
podiel 15/384
11. Pozemok parc. reg. E č. 6720, orná pôda, výmera 109 m2, k. ú. Malé Borové, LV č. 7697, spoluvlastnícky
podiel 15/768
12. Pozemok parc. reg. E č. 6718/1, orná pôda, výmera 223 m2, k. ú. Malé Borové, LV č. 696, spoluvlastnícky
podiel 13/576
13. Pozemok parc. reg. E č. 6798, orná pôda, výmera 442 m2, k. ú. Malé Borové, LV č. 352, spoluvlastnícky
podiel 91/3072
14. Pozemok parc. reg. C č. 661, zastavané plochy a nádvoria, výmera 652 m2, k. ú. Malé Borové, LV č. 168,
spoluvlastnícky podiel 1/12,
15. Pozemok parc. reg. E č. 6804/1, orná pôda, výmera 5 m2, k. ú. Malé Borové, LV č. 714, spoluvlastnícky
podiel 15/384
16. Rodinný dom súp. č. 30 na pozemku CKN parc. č. 663, k. ú. Malé Borové, zapísaný na LV č. 31,
spoluvlastnícky podiel 1/6
17. Hospodárska budova súp. č. 144 na pozemku CKN parc. č. 664, k. ú. Malé Borové zapísaná na LV č. 31,
spoluvlastnícky podiel 1/6
18. Pozemok parc. reg. E č. 6723/2, zastavané plochy a nádvoria, výmera 92 m2, k. ú. Malé Borové, LV č. 699,
spoluvlastnícky podiel 17/192
1. Pozemok parc. reg. E č. 6723/2, zastavané plochy a nádvoria, výmera 92 m2, k. ú. Malé Borové, LV č. 699,
spoluvlastnícky podiel 15/192
H. Opis predmetu dražby:
Rodinný dom súp. č. 30 postavený na CKN parc. č. 663 sa nachádza v zastavanom území obce Malé Borové. Je
samostatne stojací, tvorí uličnú zástavbu sídla. Prístupný je z priľahlej miestnej komunikácie osadený v svahovitom
teréne, Polohu je možné charakterizovať ako centrum sídla. Dom bol postavený v roku 1921. Rodinný dom je
v dobrom technickom stave. Technický stav rodinného domu je primeraný veku stavby a druhu použitých
materiálov. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú znaky porúch u základov, na obvodových stenách, u stropov,
schodišťa a konštrukcie kovu.
Hospodárska budova na stavebnom pozemku CKN parc. č. 664 v dvornej časti rodinného domu súp. č. 30.
Osadená v svahovitom pozemku. Je prízemná so sedlovou strechou. Slúži na chov živočíchov, uskladnenie
a úpravu poľnohospodárskych produktov. Zo severnej strany strešná konštrukcia je s vikierom. Dispozične sa
skladá z maštale a dvora s WC. Napojená je na el. energiu.
CH. Opis stavu predmetu dražby:
Rodinný dom - je čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím. Vnútorné vybavenie hygienických
zariadení je na štandardnej úrovni doby výstavby. Stavba je obdĺžnikového pôdorysu osadená v svahovitom teréne.
Hlavný vstup je v úrovni I. nadzemného podlažia z dvornej plochy, do podzemného podlažia je taktiež i samostatný
vstup z dvornej plochy. I. podzemné podlažie tvorí: chodba, priestor schodišťa, komora, kuchyňa, kúpeľňa s WC
a pivnica. I. nadzemné podlažie tvorí: veranda, chodba, obývacia izba a dve izby. RD je napojený na inžinierske
siete: vodovod, elektrickú energiu, komunikáciu.

Hospodárska stavba – základy a podmurovka kamenné bez izolácie proti zemnej vlhkosti, obvodové steny maštale
kamenné hr. 55 cm, vstupná časť z drevenej stĺpkovej konštrukcie jednostranne obité doskami, vonkajšia omietka
maštale vápenná hladká z južnej strany v časti opadaná, strop železobetónový monoliticky, bez vnútornej omietky,
okná jednoduché železné, dvere drevené zvlakové plné, podlaha plánky a betón, strecha sedlová krytá
pozinkovaným plechom zo šablón, okapová riňa strechy, svetelná elektroinštalácia.
I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
CLV č. 31 k. ú. Malé Borové: Vecné bremeno právo doživotného bývania a užívania predmetných nehnuteľností
v celom rozsahu a bez obmedzenia ako aj právo na doživotnú opateru s poskytnutím všetkého čo k opatere
prislúcha t. j. strava, šatstvo, teplo ako aj zabezpečenie prípadnej potrebnej lekárskej pomoci a zabezpečenia
ošetrenia, v prospech Márie Červeňovej rod. Kolekovej, nar. 15.11.1934, Malé Borové 30 – Z 2474/2008
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J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby: Všeobecná hodnota predmetu dražby bola stanovená na základe
znaleckého posudku č. 56/2016 znalca Ing. Bohuslav Babka, Liptovský Trnovec súp. č. 169, 031 01 Liptovský
Mikuláš 1 vo výške 4.380 Eur.

K. Najnižšie podanie: 4.380 Eur
L. Minimálne prihodenie: 100 Eur
M. Dražobná zábezpeka:
a)výška: 5.000 Eur
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby
uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka č.: SK45 1100 0000 0029
2688 8073 vedený v Tatra banka, a. s., variabilný symbol vkladu 92016. Prípustné je aj zloženie bankovej
zábezpeky vo forme bankovej záruky alebo notárskej úschovy. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné
šekom ani platobnou kartou. Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby v hotovosti u správcu,
v deň konania dražby výlučne v mieste konania dražby pred jej otvorením.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Účastník dražby predloží pri zápise do dražby:
bankou potvrdený vklad v hotovosti s variabilným symbolom vkladu 92016, výpis z účtu o odpísaní čiastky
z účtu s variabilným symbolom 92016, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku, doklad o notárskej
úschove, príjmový doklad vystavený správcom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Začína sa dňom zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku a končí sa otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná
zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi správcovi, alebo v hotovosti
a to bezodkladne po skončení dražby alebo upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby a to bankovým prevodom
v prospech účtu konkurznej podstaty.
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je
vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti, správca je povinný
vrátiť vydražiteľovi záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku.
O. Obhliadka predmetu dražby: Dňa 14.03.2017 a dňa 15.03.2017 od 16.00 hod.
Miesto obhliadky: Pred predmetom dražby.
Organizačné opatrenia: V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa
a kontaktovanie dražobnej spoločnosti na tel. č.: +421 911 633 105 / e-mail: iveta.chlapikova@aukcielegal.eu,
najneskôr 1 deň pred termínom obhliadky.
K obhliadke je potrebné priniesť si úradný doklad totožnosti / napr. občiansky preukaz, pas/, právnické osoby aj
úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený v jej mene konať (napr. výpis
z obchodného registra, výpis zo živnostenského oprávnenia) nie starší ako 30 dní.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú
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dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú
zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby
predložia správcovi:
a)

doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle tohto oznámenia

b)
čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle §20 ods. 2 zák. č. č.527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách
c)

doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),

d)
ak ide o právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je
oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra, živnostenského oprávnenia), nie starší ako
30 dní,
v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať
v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením
v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby momentom udelenia príklepu.
V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, správca odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis
notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí
vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň správca zabezpečí zápis
vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby: Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je
správca podľa § 29 zák. č. 527/2007 Z. z. povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke
právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu
dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet
dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomnosti správcu, na základe predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica
o odovzdaní predmetu dražby“ ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a správca.
Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania
predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti
s predmetom dražby. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ a tieto
je povinný zaplatiť dražobníkovi v paušálnej výške 150 Eur.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti
dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu
dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z., v tomto prípade je možné
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť
dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť
príslušnej
správe
katastra
nehnuteľností
začatie
súdneho
konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú
navrhovateľ dražby, správca, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto
oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým správcom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
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T. Notár: JUDr. Ľubica Joneková, Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina
V Žiline dňa 13.02.2017
.............................................
Mgr. Imrich Šimulák
správca úpadcu Mária Klimová

................................................
AUKCIE LEGAL s.r.o.
JUDr. Ing. Martin Chlapík
konateľ

K003632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Jan Bobek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 1555/19, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/58/2015-S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/58/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za mesiac september 2016
Súpisová hodnota majetku: 192,92 EUR

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za mesiac október 2016
Súpisová hodnota majetku: 192,92 EUR

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za mesiac november 2016
Súpisová hodnota majetku: 192,92 EUR

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za mesiac december 2016
Súpisová hodnota majetku: 192,92 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Geletka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorazdova 1719/7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/5/2016 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/5/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 13
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu podliehajúci konkurzu – dôchodok v mesiaci január 2017
Súpisová hodnota: 435,30 €

Súpisová zložka majetku č. 14
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu podliehajúci konkurzu – dôchodok v mesiaci február 2017
Súpisová hodnota: 442,40 €

JUDr. Jozef Urbánek, správca

K003634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FROLINA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medvedzie 154/24 /, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 409 456
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 5K/14/2015 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/14/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

JUDr. Martin Kováčik, správca úpadcu FROLINA, s.r.o. so sídlom Medvedzie 154/24,026 01 Dolný Kubín, v zmysle
§ 96 ods. 1 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa VUB
a.s., ktoré sa uspokojujú zo speňaženia majetku patriaceho do oddelenej podstaty a to bytu č. 24 vo vchode 1 na 3.
poschodí bytového domu súp.č. 154 spolu s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
a spoluvlastníckemu podielu k zastavanému pozemku v podiele 3359/193876 zapísanom na LV č. 2910 k.ú. Krásna
Hôrka obec Tvrdošín, ktorý bol zapísaný do oddelenej podstaty veriteľa VUB a zároveň oznamujem zámer zostaviť
čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 nahliadať 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.
Do zoznamu pohľadávok možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín v
úradných hodinách Po-Pi od 08:00 hod. do 14:00 hod.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K003635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NEEL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Werferova 3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 863 718
Obchodné meno správcu:
BS Správcovská k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/8/2016 S1761
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/8/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia veriteľského výboru

Spis. značka súdneho spisu: 26K/8/2016
Spis. značka správcovského spisu: 26K/8/2016 S1761
Úpadca: NEEL s.r.o., Werferova 3, 040 11 Košice – mestská časť Juh, IČO: 36 863 718
Dátum a čas konania prvého zasadnutia VV: 13.02.2017 o 12.15 hod.
Miesto konania prvého zasadnutia VV: veľká zasadačka RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva), Cesta k
nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica

Program zasadnutia:
1. Voľba predsedu veriteľského výboru.

Predseda prvého zasadnutia VV (ďalej len „predseda VV“):
Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 12:15 hod. správca, ktorý privítal prítomných členov veriteľského
výboru. Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“). Konštatoval, že sú prítomní všetci
členovia veriteľského výboru, teda veriteľský výbor je uznášania schopný.

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
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1. Belej Miroslav, Lesná 916/25, Tomášov, veriteľ č. 9, s počtom hlasov: 1, v zast. Advokátska kancelária
Legal Partners Slovakia, s.r.o., Nám. 1. mája 3, 811 06 Bratislava
2. Zákutný Radoslav, Gróner 3730/13A, Bardejov, veriteľ č. 120, s počtom hlasov: 1, v zast. JUDr. Ivan
Klementis, Mudrochova 2, 835 27 Bratislava
3. Sliva Jozef, Pod Šibeňou horou 57, Bardejov, veriteľ č. 97, s počtom hlasov: 1, v zast. Advokátska
kancelária Legal Partners Slovakia, s.r.o., Nám. 1. mája 3, 811 06 Bratislava
4. Baníková Karin MUDr., Nová 5, Ivanka pri Dunaji, veriteľ č. 6, s počtom hlasov: 1, v zast. Advokátska
kancelária Kolíková & Partners, s.r.o., Radvanská 21, 811 01 Bratislava
5. Režná Jana Mgr., Jilemnického 1, Stupava, veriteľ č. 88, s počtom hlasov: 1, zast. Advokátska kancelária
Kolíková & Partners, s.r.o., Radvanská 21, 811 01 Bratislava
K bodu č. 1 – voľba predsedu veriteľského výboru:
Správca požiadal prítomných členov veriteľského výboru, aby navrhli spomedzi seba predsedu veriteľského výboru.
Členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru veriteľa:
Belej Miroslav, Lesná 916/25, Tomášov, veriteľ č. 9.

Po hlasovaní členov veriteľského výboru sa konštatuje:
Hlasovalo za: 5 hlasov
Hlasovalo proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor schvaľuje za predsedu veriteľského výboru veriteľa - Belej Miroslav, Lesná 916/25, Tomášov,
veriteľ č. 9.

Záver
V závere správca poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť.
Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 12:30 hod.

V Banskej Bystrici dňa 13.02.2017

predseda veriteľského výboru
BS Správcovská k.s. v zast.
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K003636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Provit SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 11, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 762 300
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tuhovčák
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/2/2016-S1
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/2/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Dlžnik

IČO

Agrar-Brucke KG

Sídlo

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

Istina

Hauptplatz 11/3/14, Oberwart

Neuhradená faktúra

7.580,35 €

CropEnergies Bioethanol GmbH

DE 813755641 06712 Zeitz, Allemagne

Neuhradené faktúry

57.285,45€

FIXKRAFT - FUTTERMITTEL
GmbH

ATU43500608 Donaustraβe 3, 4470 Enns, Ӧsterreich

Neuhradené faktúry

21.629,15€

Likra Tierernährung GmbH

ATU57261509 Ignaz-Mayer-strasse 12, 4021 Linz

Neuhradená faktúra

3.294,00€

Neuhradené faktúry

13.654,40€

PESCH Agentur s.r.o.

31 648 622

Hviezdoslavova 14, 045 01 Moldava nad
Bodvou

PESCH TRANS s.r.o.

36 207 675

Budulovská 31, 045 01 Moldava nad Bodvou Neuhradená faktúra

1.052,10€

VENAS Group, a.s.

46 972 919

Skladná 6, 076 31 Streda nad Bodrogom

Neuhradené faktúry

121.845,64€

KORAS, spol. s r.o.

433 78 293

Žďárská 95, 592 31Nové Město na Moravě,

Neuhradené faktúry

16.212,00€

AGRIA PRAG s.r.o.

043 45 975

Zdibská 229/2, Kobylisy, 182 00 Praha

Neuhradená faktúra

8.045,72€

K003637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ida Jeleňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenská 15, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/28/2015 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/28/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky majetku: 12
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky z dôchodkov
v mesiaci január 2017.
Súpisová hodnota: 368,70 €

Číslo súpisovej zložky majetku: 13
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky z dôchodkov
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a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky z dôchodkov
v mesiaci február 2017.
Súpisová hodnota: 368,70 €

JUDr. Jozef Urbánek, správca

K003638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Provit SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 11, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 762 300
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tuhovčák
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/2/2016-S1
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Hnuteľné veci
Popis hnuteľnej veci

Hodnota €

repka

Výrobné číslo

Evidenčné číslo

Umiestnenie

194300

30360

Sklad Venas

repka

290000

30358

repka

290000

30357

repka

290000

30359

repka

237800

30361

repka

246500

30365

repka

252300

30362

repka

275500

30366

repka

275500

30367

repka

275500

30363

repka

284200

30364

repka

242150

30368

repka

242150

30369

repka

242450

30370

repka

242150

30371

repka

290000

30374

repka

284200

30373

repka

295800

30372

repka

252300

30375

repka

435000

30378

repka

435000

30379

spolu

5872500

pšenica

180000

30728

sklad Mangini

kukurica

120000

30014

sklad Mangini

kukurica

120000

30015

kukurica

120000

30017

Zabezpečovacie právo
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spolu

slnečnica

207900

30351

slnečnica

232200

30350

slnečnica

151200

30352

slnečnica

153900

30353

slnečnica

164700

30354

slnečnica

432000

30381

slnečnica

418500,12

30380

spolu

1760400,1

jačmeň

100350

30376

jačmeň

181250

30377

spolu

281600

sklad Venas

sklad Venas

K003639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vinohradnícka spoločnosť s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 206 393
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/9/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie dozorného správcu o zavedení dozornej správy
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 02.02.2017, sp. zn. 4R/9/2016, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 30/2017 dňa 13.02.2017 vo veci reštrukturalizácie dlžníka Vinohradnícka spoločnosť
s.r.o., so sídlom Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 393, bol potvrdený
reštrukturalizačný plán dlžníka prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 20.01.2017. Podľa záväznej časti
reštrukturalizačného plánu v nadväznosti na § 162 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov sa na čas po skončení reštrukturalizácie až do úplného splnenia plánu zavádza nad
dlžníkom dozorná správa.
Osoba podliehajúca dozornej správe je obchodná spoločnosť Vinohradnícka spoločnosť s.r.o., so sídlom Mestská
záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 393.
Dozorným správcom je JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., sídlo kancelárie: Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská
Bystrica, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou správcu S1680.
Účinky dozornej správy nastávajú zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej správy v
Obchodnom vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zaniká zverejnením oznamu o ukončení
dozornej správy dozorným správcom v Obchodnom vestníku v prípade úplného splnenia plánu dlžníkom, resp.
vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka
Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu:
Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom dozorného správcu
- zmena právnej formy dlžníka,
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- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby dlžníkom,
- nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osobe,
- prevod nehnuteľnosti nezaťaženej záložným právom alebo prenájom akejkoľvek nehnuteľnosti,
- zaťaženie majetku vecným bremenom, zriadením záložného práva, alebo inou ťarchou,
- 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.
Poučenie o možnosti odporovať právnym úkonom:
V zmysle § 163 ods. 3 ZKR ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí bez súhlasu dozorného správcu právny
úkon podliehajúci súhlasu dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však
možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe
vyhlásený konkurz.
V Banskej Bystrici 14. februára 2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K003640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Hromádka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 47/328, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1991
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Dňa 6. 2. 2017
Vec: Schválenie návrhu rozvrhu výťažku zo speňaženého majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
Listom zo dňa 23. 1. 2017, doručeným dňa 26. 1. 2017, ste ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Stanislav
Hromádka, nar. 16. 10. 1991, bydliskom Údernícka 328/47, Handlová (ďalej len „úpadca“) v konkurznom konaní sp.
zn. 40K/53/2015 predložili Slovenskej sporiteľni, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 932 37 Bratislava, IČO:
00 151 653, (ďalej len „Banka“) ako zástupcovi veriteľov návrh rozvrhu výťažku zo speňaženého majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu.
Súčasne ste Banku požiadali o schválenie predloženého návrhu rozvrhu výťažku.
Banka ako zástupca veriteľov Vám zasiela nasledovné vyjadrenie:
Banka ako zástupca veriteľov schvaľuje rozvrh výťažku zo speňaženého majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
úpadcu vyhotovený správcom dňa 23. 1. 2017 v znení jeho úpravy zo dňa 26. 1. 2017 a žiada, aby pohľadávka
Banky podľa schváleného rozvrhu výťažku vo výške 440,35 € bola poukázaná na nasledovný účet: SK39 0900 0000
0050 6970 5271.
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 932 37 Bratislava
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Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K003641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Hromádka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 47/328, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1991
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie schváleného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty
V konkurznej veci úpadcu, Stanislav Hromádka, nar. 16. 10. 1991, bydliskom Údernícka 328/47, 972 51,
Handlová, zástupca veriteľov, Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 932 37 Bratislava, IČO:
00 151 653, dňa 6. 2. 2017 schválil rozvrh výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu
vyhotovený správcom dňa 23. 1. 2017 v znení jeho úpravy zo dňa 26. 1. 2017
Na základe uvedených skutočností má rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku, ktorého návrh bol zverejnený
dňa 26. 1. 2017 v Obchodnom vestníku č. 18/2017 pod č. K001838 podobu:
II. Rozvrhová časť
a) hodnota nerozvrhnutého výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty: 1 006,13 €,
b) celková suma pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku všeobecnej podstaty: 90,18 €
a
c) výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 915,95 €.
Podľa ustanovenia § 96 ods. 7 ZKR náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ sám.
Na základe tejto skutočnosti je od sumy určenej na uspokojenie každého veriteľa odpočítaná suma 0,22 € - poplatok
za odoslané bezhotovostné SEPA - Euro prevody a SEPA inkasá (tuzemské, v rámci SEPA krajín, v rámci VÚB,
a.s.) cez vybrane služby Nonstop Banking, z účtu podľa Cenníka VÚB, a. s. – Podnikatelia a iné právnické osoby,
platného od 1. 11. 2016.
Konečné sumy výťažkov určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov v poradí E majú podobu:
č.
veriteľ
pohľ.
1-3
4-5
6-7

výška
prihlásená
pohľadávok

KOMUNÁLNA Poisťovňa, a.s., VIG, IČO: 31 595 545,
83,39 €
Štefánikova 17, Bratislava
Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 4,
22 904,65 €
Bratislava
Všeobecná úverová banka, a.s.,
IČO: 31 320 155, Mlynské nivy 1,
24 631,67 €
Bratislava
47 619,71 €

výška
zistených pomer
pohľadávok
%

v

výška uspokojenia
celková
po
suma
znížení

83,39 €

0,17 %

1,60 €

1,38 €

22 904,65 €

48,10 % 440,57 €

440,35 €

24 631,67 €

51,73 % 473,78 €

473,56 €

47 619,71 €

100,00 % 915,95 €

V prípade, ak správca po vyhotovení tohto konečného rozvrhu výťažku získa v prospech všeobecnej podstaty ďalší
výťažok nezaradený do tohto rozvrhu alebo budúce pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom rozsahu, ako
v rozsahu zahrnutom v tomto rozvrhu, tak takto získané finančné prostriedky správca rozdelí medzi
nezabezpečených veriteľov pomerne podľa zistenej výšky ich pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K003642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písecká 744/7, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 54/2015 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1 K 54/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

JUDr. Ivana Gajdošíková, ako správca úpadcu Ľubica Molnárová, nar. 12.6.1976, trvale bytom 990 01 Veľký Krtíš,
Písecká 744/7 v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien a doplnkov ( ďalej aj ZKR ) týmto oznamuje všetkým dotknutým veriteľom, že zostavila zoznam
pohľadávok proti podstate, ktoré by mali byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty. V zmysle
ustanovenia § 96 ods. 3, ods. 4 ZKR môže veriteľ, ktorý tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, nahliadnuť
do zoznamu týchto pohľadávok a prípadne namietať zákonom ustanoveným spôsobom poradie, resp. nezaradenie
pohľadávky proti podstate do zoznamu. Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný návrh rozvrhu výťažku
zo speňaženia oddelenej podstaty.

Vo Zvolene 14.2.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K003643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Liptáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ida 342, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2016 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/30/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov – zmena termínu
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca úpadcu: Mária Liptáková, nar. 08.01.1961, trvale bytom Veľká Ida
342, 044 55 Veľká Ida, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32K/30/2016 týmto
oznamuje zmenu termínu prvej schôdze veriteľov, zvolanej pôvodne na deň 17.3.2017 o 13.00 hod., a to na deň
20.3.2017 o 13.00 hod. v kancelárii správcu v Košiciach, ul. Holubyho 12. Program schôdze: 1. Otvorenie, 2.
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20.3.2017 o 13.00 hod. v kancelárii správcu v Košiciach, ul. Holubyho 12. Program schôdze: 1. Otvorenie, 2.
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ZKR, 4.
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR, 5. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti,
právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia sa preukážu plnou mocou alebo poverením na
zastupovanie a dokladom totožnosti.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca podstaty

K003644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písecká 744/7, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 54/2015 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1 K 54/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ivana Gajdošíková, ako správca úpadcu Ľubica Molnárová, nar. 12.6.1976, trvale bytom 990 01 Veľký Krtíš,
Písecká 744/7 v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien a doplnkov ( ďalej aj ZKR ) týmto oznamuje všetkým dotknutým veriteľom, že zostavila zoznam
pohľadávok proti podstate, ktoré by mali byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty. V zmysle ustanovenia
§ 96 ods. 3, ods. 4 ZKR môže veriteľ, ktorý tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej podstate, nahliadnuť
do zoznamu týchto pohľadávok a prípadne namietať zákonom ustanoveným spôsobom poradie, resp. nezaradenie
pohľadávky proti podstate do zoznamu. Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný návrh rozvrhu výťažku
zo speňaženia všeobecnej konkurznej podstaty.

Vo Zvolene 14.2.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K003645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Zuštjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 598, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/14/2016 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážka zo mzdy za január 2017 vo výške: 719,17 €.
V Košiciach, dňa 14.02.2017
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD. - správca
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K003646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varan Trans s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 61/160, 076 33 Slovenské Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 677 103
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/74/2015 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/74/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty úpadcu Varan Trans s.r.o. v likvidácii, Hlavná 61/160, 076 33 Slovenské
Nové Mesto, IČO: 44 677 103, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp.
zn. 31K/74/2015 zo dňa 16.5.2016 a uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31K/74/2015-133 zo dňa
24.1.2017 uznaný konkurz za malý, zvoláva podľa ust. § 34 ZKR opakovanú prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude
konať v kancelárii správcu podstaty - ul. Holubyho 14, Košice dňa 20.3.2017 o 13.30 hod. Program schôdze: 1.
Otvorenie, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107
ZKR, 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra.
Zástupcovia sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty

K003647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Provit SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 11, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 762 300
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tuhovčák
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/2/2016-S1
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní oneskorene prihlásených pohľadávok do zoznamu pohľadávok:
V zmysle §31 ods. 1 v spojení s §28 ods. 3 ZKR správca konkurznej podstaty spoločnosti Provit SK s.r.o. JUDr.
Jozef Tuhovčák do zoznamu pohľadávok dňa 04.01.2017 zapísal pohľadávku veriteľa, ktorá bola do kancelárie
správcu doručená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a to: veriteľ: Atradiu Credit Insurance
N.V., Holandsko, Atradius Credit Insurance N.V., pobočka poisťovne z iného členského článku, IČO: 35943637, so
sídlom: Rajská 7, - celková suma: 8591,83, z toho istina: 8576,27, z toho úroky vo výške: 15,56.
JUDr. Jozef Tuhovčák

K003648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Provit SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 11, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 762 300
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tuhovčák
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/2/2016-S1
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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Okresný súd Bratislava I
3R/2/2016
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní oneskorene prihlásených pohľadávok do zoznamu pohľadávok:
V zmysle §31 ods. 1 v spojení s §28 ods. 3 ZKR správca konkurznej podstaty spoločnosti Provit SK s.r.o. JUDr.
Jozef Tuhovčák do zoznamu pohľadávok dňa 30.01.2017 zapísal pohľadávku veriteľa, ktorá bola do kancelárie
správcu doručená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a to: veriteľ: Poľnohospodárske
družstvo "Valča", družstvo, IČO: 36440116, so sídlom: Valča 1, - celková suma: 6147,70, z toho istina: 5971,46,
z toho úroky vo výške: 176,24.
JUDr. Jozef Tuhovčák

K003649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Provit SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 11, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 762 300
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tuhovčák
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/2/2016-S1
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní oneskorene prihlásených pohľadávok do zoznamu pohľadávok:
V zmysle §31 ods. 1 v spojení s §28 ods. 3 ZKR správca konkurznej podstaty spoločnosti Provit SK s.r.o. JUDr.
Jozef Tuhovčák do zoznamu pohľadávok dňa 03.02.2017 zapísal pohľadávku veriteľa, ktorá bola do kancelárie
správcu doručená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a to: veriteľ: NORDSPED SPÓLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓLKA KOMANDYTOWA, IČO: 0000344370, so sídlom: BULWAR
MAURYCEGO BENIOWSKIEGO 5A, SZCZECIN – celková suma: 9837,77, z toho istina: 9187,57, z toho úroky vo
výške: 610,20 a náklady z uplatnenia vo výške: 40.
JUDr. Jozef Tuhovčák

K003650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Provit SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 11, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 762 300
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tuhovčák
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/2/2016-S1
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní oneskorene prihlásených pohľadávok do zoznamu pohľadávok:
V zmysle §31 ods. 1 v spojení s §28 ods. 3 ZKR správca konkurznej podstaty spoločnosti Provit SK s.r.o. JUDr.
Jozef Tuhovčák do zoznamu pohľadávok dňa 07.02.2017 zapísal pohľadávku veriteľa, ktorá bola do kancelárie
správcu doručená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a to: veriteľ: AG TRANSPORT, s.r.o.,
IČO: 26898161 so sídlom: Prumyslová 1141, - celková suma: 14051,48, z toho istina: 12706,95, z toho úroky vo
výške: 1344,53.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jozef Tuhovčák

K003651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACASE, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čordákova 13, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 192 252
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K 25/2012 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K 25/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná podstata
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka; Suma: 454,62; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku:
nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu; Dlžník: ACASE, a.s., so
sídlom Čordákova 13, 040 23 Košice, IČO: 36 192 252; Súpisová hodnota: 454,62 EUR.

K003652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Barjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písecká 5, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Nada Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizanska 15, 985 11 Halic
Spisová značka správcovského spisu: 2K 1/2017 S 1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca úpadcu Marek Barjak, nar. 02.09.1989, bytom 990 01 Veľký Krtíš, Písecká 5, oznamuje účastníkom
konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Partizánska 15, 985 11 Halič, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do 14,30 hod. Termín
je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 0917 742 591 .
V Haliči dňa 14.02.2017
Ing. Naďa Bôžiková, správca

K003653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Barjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písecká 5, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Nada Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizanska 15, 985 11 Halic
Spisová značka správcovského spisu: 2K 1/2017 S 1530
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
2K 1/2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu: Marek Barjak, nar.
02.09.1989, bytom 990 01 Veľký Krtíš, Písecká 5 / ďalej len úpadca /, oznamujem, že uznesením Okresného súdu v
Banskej Bystrici, sp.zn.: 2K/1/2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu .
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustees
of the bankrupt Marek Barjak, nar. 02.09.1989, 990 01 Veľký Krtíš, Písecká 5/ hereinafter only ,, the Bankrupt “/ ,
our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No. 2K/1/2017 bankruptcy
was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo uverejnené v Obchodnom vestníku dňa 02.02.2017 .Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 02-nd of February 2017. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd v Banskej Bystrici ,
Skuteckého 28, 975 59,Banská Bystrica, Slovenská republika, k sp. zn.: 2K/1/2017 a v jednom rovnopise na adresu
správcu: Ing. Naďa Bôžiková, Partizánska 15, 985 11 Halič, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť
predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a
suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva
prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje
pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka,
od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú
druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených
v jednotlivých prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy in the District Court Banská Bystrica/ Okresný súd Banská Bystrica /, Skuteckého 28,
975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No.2K/1/2017 and in one copy to the truste to the adress: Naďa
Bôžiková, Partizánska 15, 985 11 Halič, Slovakia. Each claim must be registred separately. The registration has to
provide information about the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the
Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and
the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a
special registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside
www.justice.gov.sk. Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in
the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to
which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the information provided
in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does not have a seat or an
address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to
be stated. If the creditor registers more than one claim, a summarization of the registrations has to be added to the
registration form. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to
be added.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment of
claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the basic
period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to exercise
the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become extinct after
the lodgment basic period of time elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 29 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.

V Haliči dňa 14.02.2017
Ing. Naďa Bôžiková, správca (Debtor´s trustee)

K003654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Ševčík Súkromné potraviny
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povlusie 39, 972 16 Povlusie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 824 249
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/5/2016 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40k/5/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o nasledovné súpisové zložky majetku:

P.č. Označenie

Celková
suma

Mena Právny dôvod vzniku

Dlžník/hotovosť
získaná od

Súpisová hodnota Deň
majetku
zápisu

8.

iná majetková
hodnota

75,00 €

EUR

zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom podlieha
úpadca
konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR - 12/2016

75,00 €

14.2.2017

9.

iná majetková
hodnota

75,00 €

EUR

zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom podlieha
úpadca
konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR - 01/2017

75,00 €

14.2.2017

Ing. Katarína Roderová, správca
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K003655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Barjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písecká 5, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Nada Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizanska 15, 985 11 Halic
Spisová značka správcovského spisu: 2K 1/2017 S 1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 1/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie

Ing. Naďa Bôžiková, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S 1530, so sídlom
kancelárie Partizánska 15, 985 11 Halič, ako konkurzný správca úpadcu Marek Barjak, nar. 02.09.1989, bytom 990
01 Veľký Krtíš, Písecká 5, (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno
zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.

Číslo účtu: 2925854066/1100

Vedený v Tatra banka, a.s.

Variabilný symbol: 212017

Výška kaucie: 350,- EUR

Doplňujúce údaje ( poznámka):
Marek Barjak, kaucia popretie pohľadávky 2K 1/2017

V Haliči, dňa 14.02.2017
Ing. Naďa Bôžiková
správca
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K003656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Martišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lotosová 1027/5, 900 45 Malinovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1976
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/4/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/4/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Andrea
Martišková, nar. 09.07.1976, bytom Lotosová 1027/5, 900 45 Malinovo v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Nám. SNP 14,
811 06 Bratislava, v pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka
na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu
žiadateľa prípadne e-mailom.
V Bratislave, dňa 14.02.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K003657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Provit SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 11, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 762 300
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tuhovčák
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/2/2016-S1
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní oneskorene prihlásených pohľadávok do zoznamu pohľadávok:
V zmysle §31 ods. 1 v spojení s §28 ods. 3 ZKR správca konkurznej podstaty spoločnosti Provit SK s.r.o. JUDr.
Jozef Tuhovčák do zoznamu pohľadávok dňa 10.02.2017 zapísal pohľadávku veriteľa, ktorá bola do kancelárie
správcu doručená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a to: veriteľ: VAPAS, a.s., IČO:
48530450, so sídlom: Nádražní 484, Hrušovany nad Jeviškou, - celková suma: 38295,81, z toho istina: 36166,64,
z toho úroky: 2129,17.
JUDr. Jozef Tuhovčák
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K003658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Zemánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina - Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1970
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 21/2014-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 21/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 60
Typ súpisovej zložky majetku : peňažná pohľadávka
Dlžník : OTP Banka Slovensko, a. s. , pobočka Martin, IČO : 31 318 916
Právny dôvod vzniku : Zmluva o aktívnom účte zo dňa 24. 08. 2016
Popis : vrátenie neoprávnene stiahnutých poplatkov – opravné zúčtovanie na účte KP
Celková suma : 24,00 €
Mena : EUR
Súpisová hodnota v € : 24,00 €
Deň zápisu majetku do súpisu : 14. 2. 2017
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. b) zákona
Súpisová zložka majetku č. 61
Typ súpisovej zložky majetku : iná majetková hodnota
Celková suma : 230,57 €
Mena : EUR
Súpisová hodnota v € : 230,57 €
Popis : Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac január 2017 poukázané zamestnávateľom v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
Register, kde sa eviduje : OTP Banka Slovensko, a. s. , pobočka Martin
Deň zápisu majetku do súpisu : 14. 2. 2017
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. b) zákona

V Martine dňa 14. 2. 2017
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár
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K003659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Erik Klema
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 487/29, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajova
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2016 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 11
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky zo mzdy za mesiac
január 2017.
Súpisová hodnota: 266,62 €
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K003660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ildikó Štrbová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1272/4, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/47/2016 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/47/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
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(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 05. 2000 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp.zn. 32K/47/2016 zo dňa 01.02.2017, zverejneným v
Obchodnom vestníku OV č. 27/2017 dňa 08.02.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ildikó Štrbová,
nar. 18.10.1983, bytom Severná 1272/4, 936 01 Šahy (ďalej len „Úpadca”).
According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Nitra No. 32K/47/2016, dated February 1st, 2017, published in Commercial Journal No. 27/2017 on February
8, 2017, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Ildikó Štrbová, birthdate:
18.10.1983, with domicile at Severná 1272/4, 936 01 Šahy (hereinafter as the “Debtor”).
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo právoplatnosť dňa 09.02.2017 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This Decision of the District Court Nitra came into force on February 9tht, 2017. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Mgr. Roman Nagy, správca, Akademická 4, 949 01
Nitra, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresnom súde Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská
republika, sp. zn.: 32K/47/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“), the
creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Roman Nagy, bankruptcy
trustee, Akademicka 4, 949 01 Nitra, Slovakia, and in one original to the District court Nitra, Šturova 9, 949
68 Nitra, Slovakia, to the file No. 32K/47/2016. Applications that will not be delivered on time to the
bankruptcy trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not allowed to
exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
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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.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku Úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period of
45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors whose
claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a claim
against another person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable to the
estate of Debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filed in a special application
form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims
in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
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. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the address
of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form has to be signed.
Creditors with claims secured with securities also fill in the application form which has to provide
information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the security is tied
and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose
claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they also
state in the application form the condition on which the claim is dependent. The lodgment of the claim shall
bear the heading “Prihláška pohľadávky”.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
EURO, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not
stated by European Central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. 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.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is
not covered in accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form, which
was delivered to trustee or court cannot be correct or amend.

Mgr. Roman Nagy, správca / bankruptcy trustee

K003661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Martišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lotosová 1027/5, 900 45 Malinovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1976
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/4/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/4/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: Andrea Martišková, nar.
09.07.1976, bytom Lotosová 1027/5, 900 45 Malinovo (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného
súdu Bratislava I., sp. zn. 8K/4/2017 zo dňa 06.02.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie
Okresného súdu Bratislava I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 31/2017 zo dňa 14.02.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: FARDOUS PARTNERS správcovská,
k.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný
súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k číslu konania 8K/4/2017. 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). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
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správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže
byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze
neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však
uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky
musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§
29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku). 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.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor Andrea Martišková, nar. 09.07.1976, Lotosová 1027/5, 900 45 Malinovo (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, No. 8K/4/2017
dated on 6th of February 2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court Bratislava I was published in Commercial bulletin of Slovak republic on 14th of February 2017.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, Slovak Republic. In one copy
creditors lodge their claims to the Okresný súd Bratislava I (District Court Bratislava I), Záhradnícka 10, 812 44
Bratislava, Slovak Republic, to the No. 8K/4/2017. Should creditor serve the application on trustee after period
specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise
any other rights pertaining to registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after
the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be
submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of
the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of the
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establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional claim must
be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the
claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§
29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec.
5 BRA). 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). Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to
the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim
is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation
and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the
bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the
bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied
in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the
rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). 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). 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). To the application of non-monetary claim must be
attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken
into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). 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 Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). 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).
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). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege
the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall
negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered
objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion.
The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the
mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). 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 14.02.2017
In Bratislava, on 14.02.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., trustee
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K003662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: "WIWALDI" Trading s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 84, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 933 836
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, správca úpadcu: “WIWALDI“ Trading s.r.o., so sídlom
Štefánikova 84, 949 01 Nitra, IČO: 35 933 836, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 24.03.2017 o 11:15 hod.,
ktorá sa uskutoční v konferenčnej miestnosti HOTELA OKO na adrese Fraňa Mojtu 6, 949 01 Nitra.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Zisťovanie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Voľba veriteľského výboru
6. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 11.00 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
SKP, k.s., správca

K003663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Gajdošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čordáková 1210/10, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.3.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2016-S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za mesiac september 2016
Súpisová hodnota majetku: 290,13 EUR
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Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za mesiac október 2016
Súpisová hodnota majetku: 298,15 EUR

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za mesiac november 2016
Súpisová hodnota majetku: 361,80 EUR

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za mesiac december 2016
Súpisová hodnota majetku: 276,40 EUR

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za mesiac január 2017
Súpisová hodnota majetku: 298,57 EUR

K003664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlásil 4. kolo dražby
nehnuteľného majetku:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec
Trenčín, katastrálne územie Kubrá, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1-ina
·

byt č. 5 v rozostavanom bytovom dome IDEÁL I vo vchode č. 1 na druhom nadzemnom podlaží, na
pozemku č. p. KN 623/11 v k. ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach obytného domu 5514/246064.

Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 14/2017 dňa 20. januára 2017.
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 4. kolo dražby konanej dňa 14.
februára 2017 o 9.00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
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V Považskej Bystrici dňa 14. februára 2017
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K003665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEAT-TRANS s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 32, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 041 254
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/35/2014 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/35/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu BEAT-TRANS s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Vajanského 32, 984
01 Lučenec, IČO: 36 041 254, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách od
9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu je možné podať telefonicky na čísle 0905 883 662, na e-mailovej adrese:
jaro.jakubco@gmail.com, ako aj písomne na adrese kancelárie správcu.
V Banskej Bystrici dňa 13.02.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K003666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlásil 4. kolo dražby
nehnuteľného majetku:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec
Trenčín, katastrálne územie Kubrá, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1-ina.
·

byt č. 21 v rozostavanom bytovom dome IDEÁL I vo vchode č. 1 na piatom nadzemnom podlaží, na
pozemku č. p. KN 623/11 v k. ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín a spoluvlastnícky podiel na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu 5185/246064.

Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 14/2017 dňa 20. januára 2017.
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 4. kolo dražby konanej dňa 14.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 4. kolo dražby konanej dňa 14.
februára 2017 o 10.00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
V Považskej Bystrici dňa 14. februára 2017
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K003667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 1175/2, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Digital Park II, Eisteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2016 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu oddelenej podstaty:

Ing. Marian Mikuš, správca úpadcu Juraj Harvan, nar.13.06.1972, bytom Zvolenská 1175/2, 821 09 Bratislava, v
konkurznej veci vedenej Okresným súdom Bratislava I, sp. zn. 2K/13/2016, týmto v súlade s ustanovením § 79
ods.3 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje vylúčenie súpisovej položky
majetku zo súpisu oddelenej podstaty, ktorá bola zverejnená v OV č.189/2016 dňa 03.10.2016:

Typ súpisnej položky majetku: dom s priľahlými pozemkami
Popis: dom, súpis. č.727, evidovaný na LV 1212 k.ú. Rovinka, obec Rovinka, okres Senec, postavený na pozemku
parc. reg. „C“ parc. č. 1859/2, evidovaný na LV 1212, k.ú. Rovinka, obec Rovinka, okres Senec.
Pozemky:
·
·
·

Pozemok parc. reg. „C“, par.č. 1859/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 523 m2, evidovaný na LV
1212, k.ú. Rovinka, obec Rovinka, okres Senec,
Pozemok parc. reg. „C“, par.č. 1859/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 173 m2, evidovaný na LV
1212, k.ú. Rovinka, obec Rovinka, okres Senec,
Pozemok parc. reg. „C“, par.č. 1825/17, orná pôda o výmere 51 m2, evidovaný na LV 1212, k.ú. Rovinka,
obec Rovinka, okres Senec.

·
Deň vylúčenia majetku do súpisu: 14.02.2017

Dôvod vylúčenia majetku do súpisu: Majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu z dôvodu zániku
zabezpečovacieho práva prestal podliehať konkurzu (§ 79 ods.3 ZKR)

V Bratislave, dňa 14.02.2017
Ing. Marian Mikuš, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlásil 4. kolo dražby
nehnuteľného majetku:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec
Trenčín, katastrálne územie Kubrá, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1-ina.
·

byt č. 31 v rozostavanom bytovom dome IDEÁL I vo vchode č. 1 na siedmom nadzemnom podlaží, na
pozemku č. p. KN 623/11 v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach obytného domu 5187/246064.

Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 14/2017 dňa 20. januára 2017.
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 4. kolo dražby konanej dňa 14.
februára 2017 o 10.30 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
V Považskej Bystrici dňa 14. februára 2017
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K003669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: XIXO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 991/39, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 410 278
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Kresl
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2016 S 1585
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z 1. schôdze veriteľov
dlžník: XIXO, s.r.o., Hlavná 991/39, 924 01 Galanta, IČO: 31 410 278
Spisová značka súdneho spisu: 23K/16/2016
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2016 S 1585
Dátum a čas konania: 14.02.2017 o 10,00 hod.
Miesto konania: Pekárska 11, 917 01 Trnava

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

Predseda schôdze: JUDr. Eva Kresl, správca

b) Veritelia: Podľa zoznamu prítomných veriteľov (v prílohe)
Prítomnosť veriteľov bola preukázaná vykonanou prezentáciou, výsledky ktorej osvedčuje zoznam prítomných
veriteľov, ktorý je súčasťou tejto zápisnice.

Program schôdze:
1. Prezentácia
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver

Bod 1. Otvorenie
Schôdzu veriteľov otvoril a v súlade so zákonnou úpravou jej predsedal správca úpadcu
JUDr. Eva Kresl. Po privítaní prítomných skonštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s
dátumom, časom, miestom konania a programom schôdze veriteľov, a to zverejnením oznamu o zvolaní schôdze
veriteľov
v
Obchodnom
vestníku
č.
2/2017
dňa
03.01.2017.
Správca
ďalej
skonštatoval,
že
schôdza
veriteľov
je
podľa
§ 35 ods. 3. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej iba ZKR) uznášaniaschopná, nakoľko sa jej
zúčastňujú
3
veritelia
oprávnení
hlasovať
s celkovým
počtom 78 450 hlasov. Súčasne oboznámil prítomných so základnou právnou úpravou priebehu schôdze veriteľov
v konkurze. Následne navrhol pristúpiť k prerokovaniu jednotlivých bodov programu schôdze veriteľov.
Bod 2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Správca podrobne informoval prítomných o svojej činnosti a vykonaných úkonoch odo dňa začatia konkurzného
konania až do dňa konania prvej schôdze veriteľov. Oboznámil prítomných veriteľov o jednotlivých krokoch v zmysle
zákona.
Bod 3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
Správca vyzval veriteľov k predloženiu návrhu na výmenu správcu. Žiaden z prítomných veriteľov nepredložil návrh
na výmenu správcu.
Bod 4. Voľba veriteľského výboru
Správca informoval prítomných veriteľov o zákonnej úprave voľby veriteľského výboru. Následne správca ako
predseda schôdze veriteľov predniesol návrhy na voľbu veriteľského výboru postupne v poradí od prítomných
veriteľov s najvyšším počtom hlasov a dal hlasovať o voľbe veriteľov do veriteľského výboru.
Správca predložil na hlasovanie návrh na voľbu člena veriteľského výboru Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9,
Bratislava, IČO: 17 321 123
Hlasovania sa zúčastnili 3 veritelia s počtom hlasov 78 450
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZA hlasovali 3 veritelia, spolu s počtom hlasov 78 450
PROTI hlasovali 0 veritelia, spolu s počtom hlasov 0
ZDRŽAL SA hlasovania – žiadny veriteľ
Správca predložil na hlasovanie návrh na voľbu člena veriteľského výboru Sociálna poisťovňa so sídlom
v Bratislave, Ul. 29. augusta, Bratislava, IČO: 30 807 484
Hlasovania sa zúčastnili 3 veritelia s počtom hlasov 78 450
ZA hlasovali 3 veritelia, spolu s počtom hlasov 78 450
PROTI hlasovali 0 veritelia, spolu s počtom hlasov 0
ZDRŽAL SA hlasovania – žiadny veriteľ
Správca predložil na hlasovanie návrh na voľbu člena veriteľského výboru Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35 937 874
Hlasovania sa zúčastnili 3 veritelia s počtom hlasov 78 450
ZA hlasovali 3 veritelia, spolu s počtom hlasov 78 450
PROTI hlasovali 0 veritelia, spolu s počtom hlasov 0
ZDRŽAL SA hlasovania – žiadny veriteľ
Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.1:
Navrhnutí veritelia Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17 321 123, Sociálna poisťovňa so sídlom
v Bratislave, Ul. 29. augusta, Bratislava, IČO: 30 807 484, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2,
Bratislava, IČO: 35 937 874 boli schôdzou veriteľov schválení za členov veriteľského výboru.
Bod 5.: Záver
Na záver správca skonštatoval, že bol vyčerpaný program schôdze veriteľov, poďakoval sa prítomným za účasť a
zasadanie schôdze veriteľov ukončil o 10.45 hod.
V Trnave, dňa 14.02.2017
_________________________
JUDr. Eva Kresl
predseda schôdze veriteľov
Prílohy:
-zoznam prítomných veriteľov

K003670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Želinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 128/70, 082 71 Krivany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.10.1982

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. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 49/2016 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 49/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle §32 ods. 7 ZKR oznamujem, že kauciu 350,- EUR na popretie pohľadávky môžu veritelia zložiť na č.ú.
SK12 1111 0000 0014 8074 3018 v UniCredit Bank a.s. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, uplatnenej samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na
uvedený bankový účet bola pripísaná s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.

K003671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: XIXO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 991/39, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 410 278
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Kresl
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2016 S 1585
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia veriteľského výboru dlžníka XIXO, s.r.o., Hlavná 991/39, 924 01 Galanta, IČO:
31 410 278
podľa ustanovenia § 128, ods. 5) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej ZKR) č. 7/2005 Z. z. v aktuálnom
znení
Miesto konania: Pekárska 11, Trnava
Dátum konania: 14.02.2017
Začiatok konania: 11.00 hod.

Prítomní:
- JUDr. Eva Kresl, správca dlžníka a spracovateľ zápisnice
- členovia veriteľského výboru:
1. Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17 321 123, zastúpený Mgr. Lívia Piervolová
2. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta, Bratislava, IČO: 30 807 484, zastúpený JUDr.
Danica Bogdalíková
3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35 937 874, zastúpený Mgr. Monika
Čiefová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PROGRAM: 1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rôzne
4. Záver
AD 1.
Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal správca dlžníka JUDr. Eva
Kresl, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
AD 2.
Správca dlžníka JUDr. Eva Kresl vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o voľbe
predsedu veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru
veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17 321 123
Hlasovanie:
ZA:

3 veritelia – 3 hlasov

PROTI:

nikto

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE č. 01-VV- 23K/16/2016
Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 3 v zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR za predsedu
veriteľského výboru veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17 321 123.
AD 3.
V rámci uvedeného bodu členovia veriteľského výboru rokovali so správcom o ďalšom postupe v rámci
konkurzného konania ako aj o spôsobe vzájomnej komunikácie veriteľského výboru a správcu.
AD 4.
Prvé
zasadnutie
veriteľského
výboru
ukončil
jeho
predseda,
veriteľ
Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17 321 123, zastúpený Mgr. Líviou Piervolovou, ktorý
prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice ako aj prijatého
uznesenia
01-VV- 23K/16/2016 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 ZKR v Obchodnom vestníku.
V Trnave dňa 14.02.2017

_____________________________
predseda veriteľského výboru
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K003672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
14.02.2017 o 9.30 hod
Kolo dražby:
štvrté kolo
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec
Trenčín, katastrálne územie Kubrá, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1-ina.
·

byt č. 6 v rozostavanom bytovom dome IDEÁL I vo vchode č. 1 na druhom nadzemnom podlaží, na
pozemku č.p. KN 623/11 v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach obytného domu 5234/246064.

Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 14/2017 dňa 20. januára 2017.
Výsledok dražby:
Predmet dobrovoľnej dražby bol vydražený vydražiteľom za cenu dosiahnutú dražbou vo výške 6.000,00,-EUR dňa
14. februára 2017 o 9.30 hod.
Stav dražby:
úspešná, predmet dražby bol vydražený.
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
V Považskej Bystrici dňa 14. februára 2017
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu
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K003673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COMPEL AS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 10120, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 907
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/18/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu COMPEL AS, s.r.o. so sídlom: ČSA 10120, 036 01 Martin, IČO: 31 605
907 v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok zapísal dňa 13.02.2017 pod č. 53 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa Daffer spol. s r.o., so
sídlom: Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36 320 439 v prihlásenej sume pohľadávky 66,08 EUR.

V Žiline dňa 14.02.2017

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K003674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Dravecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonov 166, 053 03 Jablonov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.3.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/20/2016 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/20/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Emil Dravecký, narodený 15.03.1965, bytom Jablonov
166, 053 03 Jablonov, týmto v zmysle ustanovenia § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku
pre nezabezpečených veriteľov.
I. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 11.5.2016, vedeným pod spisovou značkou 31K/20/2016 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Emil Dravecký, narodený 15.03.1965, bytom Jablonov 166, 053 03 Jablonov,
ktorým som bol ustanovený do funkcie správcu podstaty. Konkurz bol uznaný za malý konkurz. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 96/2016 z 19.5.2016.
Do konečného zoznamu pohľadávok boli zapísané prihlášky nasledovných veriteľov:
1, Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. (prihláška č. 1), prihlásená suma 13.358,24 EUR
2, GENARO INVESTMENTS LIMITED (prihláška č. 2), prihlásená suma 135.305,80 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3, Slovenská republika – Daňový úrad Prešov (prihláška č. 3), prihlásená suma 6.015,59 EUR
Do súpisu všeobecnej podstaty bol zaradený nasledovný majetok:
1, Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Juraj Mačák – Jurotrans, IČO 17286000, nar. 10.4.1957, Uherova ul. č.
2911/39, 058 01 Poprad vo výške 7.033,39 EUR s prísl. (OV 136/2016). V časti prevyšujúcej sumu 78,70 EUR bola
predmetná pohľadávka so súhlasom príslušného orgánu – zástupcu veriteľov GENARO INVESTMENTS LIMITED
vylúčená z podstaty (OV 182/2016) . O vylúčený majetok podľa § 81 ods. 5 ZKR neprejavil záujem žiaden
z veriteľov.
2, Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiace 5-8/2016 v rozsahu v akom podliehajú konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR,
súpisová hodnota 175,- EUR (OV 192/2016).
3, Iná majetková hodnota, nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
súpisová hodnota: 1.700,- EUR, podľa uznesenia Okresného súdu Košice I z 12.10.2016, sp. zn. 31K/20/2016-68
(OV 202/2016 a 208/2016).
4, Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 9/2016 v rozsahu v akom podliehajú konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR,
súpisová hodnota 50,- EUR (OV 215/2016).
5, Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 10/2016 v rozsahu v akom podliehajú konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR,
súpisová hodnota 50,- EUR (OV 239/2016).
6, Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 11/2016 v rozsahu v akom podliehajú konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR,
súpisová hodnota 50,- EUR (OV 8/2017).
7, Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 12/2016 v rozsahu v akom podliehajú konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR,
súpisová hodnota 50,- EUR (OV 28/2017).

Výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku zaradených do všeobecnej podstaty predstavuje
sumu 2.153,70 EUR.
Oznámenie o zostavení pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh všeobecnej
podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 239/2016 zo 14.12.2016. Voči zoznamu pohľadávok proti podstate
neboli vznesené žiadne námietky.
II. Rozvrhová časť
Hodnota nerozvrhnutého výťažku zo speňaženia majetku patriaceho do všeobecnej podstaty predstavuje sumu
2.153,70 EUR.
Celková suma pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku všeobecnej podstaty
predstavuje sumu 943,73 EUR.
- bankové poplatky

23,38 EUR

- poštovné

17,35 EUR

- papier

11,50 EUR

- paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov
- odmena správcu z výťažku

730,27 EUR
77,23 EUR

- súdny poplatok 0,2 % z výťažku

4,- EUR

- náhrada nevyhnutných výdavkov správcu na ukončenie konkurzu

80,- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Odmena správcu z výťažku bola vypočítaná podľa § 17 ods. 2 a § 13 ods. 2 Vyhlášky 665/2005 Z. z. ako 5 % zo
sumy 1.287,20 EUR (2.153,70 EUR – 866,50 EUR) čo predstavuje 64,36 EUR, zvýšená podľa § 10 o 20 % DPH.
Vychádzajúc z uvedeného, suma určená na rozvrh predstavuje 1.209,97 EUR (2.153,70 EUR – 943,73 EUR).
Podľa ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR sa veritelia uspokoja zo všeobecnej podstaty pomerne podľa ich vzájomnej
výšky nasledovne:
veriteľ

zistená suma

1, Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

13.358,24 EUR

2, GENARO INVESTMENTS LIMITED

135.305,80 EUR

3, Slovenská republika – Daňový úrad Prešov

6.015,59 EUR

pomerná časť výťažku
104,49 EUR
1.058,42 EUR
47,06 EUR

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa § 96 ods. 1 druhej vety ZKR, náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ
prihlásenej pohľadávky sám, od sumy určenej na uspokojenie každého veriteľa bude odpočítaná suma vo výške
1,30 EUR, predstavujúca poplatok za platobný príkaz podľa cenníka banky.
V prípade, ak správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo ak dôjde k
uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu ako v rozsahu schválenom týmto rozvrhom, resp. budúce
pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozsahu, takýto zostatok správca rozdelí medzi
pohľadávky veriteľov, ktoré sa uspokojujú zo všeobecnej podstaty pomerným spôsobom podľa výšky zistených
pohľadávky veriteľov, ktoré sa uspokojujú zo všeobecnej podstaty pomerným spôsobom podľa výšky zistených
pohľadávok jednotlivých veriteľov.
Na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku správca určuje lehotu 20 dní.
JUDr. František Kočka, správca

K003675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

CERTIFIKOVANÁ INVESTIČNÁ A STAVEBNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
DLHÁ 90, 010 09 ŽILINA
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 422
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2011 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K 2/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, zapísaná v zozname konkurzných a
reštrukturalizačných správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou
S 1486 (ďalej len „SKP“) ako konkurzná správkyňa Úpadcu CERTIFIKOVANÁ INVESTIČNÁ A STAVEBNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o. so sídlom Dlhá 90, 010 09 Žilina, IČO: 31 615 422 (ďalej len „Úpadca“)
týmto žiada všetkých
SPOLOČNOSŤ, s.r.o.,

veriteľov

v konkurze

Úpadcu

CERTIFIKOVANÁ

INVESTIČNÁ

A STAVEBNÁ

vedeného Okresným súdom v Žiline pod sp. zn. 4K/2/2011, aby na adresu kancelárie správcu : Jilemnického
30, 036 01 Martin, alebo na e-mailovú adresu : marina.gallova@gmail.com zaslali svoje bankové spojenia (
čísla účtov), na ktoré bude možné poukázať výťažok v zmysle schváleného čiastkového rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty Úpadcu .
V Martine, dňa 14.2.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Marína Gallová, správca

K003676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Oravec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďorocká 4360/11, 940 72 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/65/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/65/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Vec:
Oznam o zostavení výpisu z evidencie pohľadávok proti oddelenej podstate v konkurznej veci
vedenej pod č. 31K/65/2015 a
Oznam správcu konkurznej podstaty o zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, č. správcu S1670 (ďalej len ,,Správca“)
správca konkurznej podstaty úpadcu Dominik Oravec, nar. 29.11.1965, bytom: Ďorocká 4360/11, 940 72 Nové
Zámky (ďalej len „Úpadca“), oznamuje, že v súlade s ustanovením § 97 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli, alebo budú, uspokojené
z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty:
Ø bytu č. 8 nachádzajúceho sa na 1.p bytového domu so súpisným číslom 4360, vchod: 11, na Ďorockej
ulici číslo 4360/11 v Nových Zámkoch (ďalej len „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č.
377 o výmere 416 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, (ďalej len ,,Pozemok“), spolu so
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom na
Pozemku o veľkosti 6485/329456, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Nové Zámky,
katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 8239, pre okres: Nové Zámky, obec: Nové Zámky, katastrálne
územie: Nové Zámky
Nehnuteľnosť je zabezpečená v prospech zabezpečeného veriteľa:
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004, zapísaným
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 479/B (ďalej v texte len „Zabezpečený
veriteľ“).
Správca zároveň týmto oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.

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.

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

K003677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Zdenko Duraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 71/2016 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 71/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Ing. Zdenko Duraj, nar. 06.02.1975, bytom 974 01 Sebedín - Bečov, Bečov 47, s miestom
podnikania Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 41 674 596, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 2K 71/2016, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška pohľadávky por. č. 1, veriteľa: AXA
životní pojišťovna a.s., vo veci organizačnej zložky AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného
členského štátu, Kolárska 6, 811 06 Bratislava, SR, IČO: 35 968 079, ktorou bola do konkurzu prihlásená
pohľadávka pod č. 1 v celkovej výške 269,94 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola správcom zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod číslom pohľadávky 16 .
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.

Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,

b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Ignác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 446, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poradové číslo
12.

Súpisová zložka majetku

Deň zápisu

Dôvod zápisu

Súpisová hodnota

Peňažná pohľadávka - zrážka zo mzdy za mesiac január 2017 v
Majetok podliehajúci konkurzu, nadobudnutý po
10.2.2017
248,08-€
rozsahu podliehajúcom konkurzu
vyhlásení konkurzu

K003679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Redererová Tineka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 760 / 5, 811 03 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Juraj Tatara
Sídlo správcu:
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2015 S1144
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/1/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu ing. Tineky Redererovej v konkurze, ing. Juraj Tatara, oznamuje speňaženie
majetku konkurznej podstaty formou verejnej obchodnej súťaže v zmysle par. 92 ZKR za najvyššiu ponúknutú cenu
s možnosťou odmietnutia pre neprimerane nízku cenu.
Predmetom je pohladávka za Andrea Tiburáková, plat. rozkaz OS Spišská Nová Ves, sp. zn. 11Ro 359/2014 v
hodnote 764,- Eura. Ďalšie informácie na tel. č. 0949 181 641 alebo v kancelárii správcu.
Ponuky musia byť doručené na adresu správcu ing. Juraj Tatara, Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava (v pracovných
dňoch od 8,00 do 14,00 hod.) najneskôr do 17.3.2017 do 12,00 hod.

K003680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOSAK s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starý trh 50, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 514 471
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/47/2013/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
2K/47/2013
Súpis všeobecnej podstaty

Spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu KOSAK
s.r.o. v konkurze, so sídlom Starý trh 50, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 514 471, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 17155/P (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle
ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov
zverejňuje aktualizáciu súpisu majetku zaradeného do všeobecnej podstaty.

Peňažné pohľadávky:

Deň
majetku
súpisu

zápisu
Dôvod
zapísania
do
Dlžník
majetku do súpisu

03.03.2014
03.03.2014
03.03.2014

Právny dôvod vzniku

Celková
suma

Súpisová
hodnota v €

TESCO STORES SR, a.s., Kamenné
§ 67 ods. 1 písm. a) nám. 1/A, Bratislava 815 61, IČO: 31 Dodanie tovaru
640,31 € 640,31 €
321 828
Hotel Olympia Poprad, Partizánske
§ 67 ods. 1 písm. a)
Dodanie tovaru
67,98 €
67,98 €
3200, Poprad, IČO: 14 285 410
Nepodanie návrhu na vyhlásenie
Juraj Kudzbel, K. Kuzmányho 37, 060
§ 67 ods. 1 písm. a)
konkurzu -Sankcia v súlade s § 11 6 638,78 € 6 638,78 €
01 Kežmarok
ods. 4 ZKR

Iná majetková hodnota:

Deň zápisu
súpisu

25.10.2016

majetku

do Dôvod zapísania majetku do
Popis
súpisu

§ 67 ods. 1 písm. b)

Súpisová
hodnota

Príjem z odporovateľných právnych úkonov vymožených
600,00 €
správcom

V Prešove, dňa 14.02.2017
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

K003681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Gračko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod hájom 1087/48 1087/48, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dusan Divko, MBA

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/64/2016 S 1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/64/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca konkurznej podstaty úpadcu: Roman Grečko, nar. 1.3.1989, trvale bytom
Pod hájom 1087/48, 018 41 Dubnica nad Váhom, občan SR, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného
konania č. 40K/60/2016, že v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského
spisu, č.k. 40K/60/2016 S 1227, a to v kancelárii správcu: JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca, (areál APC,
pavilón B, 2NP), Kpt. Nálepku 346/1, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, a to v pracovných dňoch
dopoludnia od 8,00 hod. do 12,00 hod., popoludní od 13,00 hod. do 15,00 hod. Termín nahliadnutia do spisu
nahláste vopred telefonicky na tel. čísle: +421 905 530 973, písomne na uvedenej adrese alebo e-mailom na
dusan@divko.sk.
Právo nahliadať do spisu majú osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z., konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty (po preukázaní sa výpisom z
obchodného registra, platným občianskym preukazom, služobným preukazom, plnou mocou alebo iným
preukazujúcim dokladom), ak to ustanovuje osobitný predpis. Účastníci konania za úhradu vecných nákladov sú tiež
oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
V Považskej Bystrici, dňa 13.2.2017
JUDr. Mgr. Dušan Divko. MBA, správca

K003682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Coch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 367/2, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1959
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/74/2016 S 1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/74/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, správca úpadcu Ing. Ján Coch, dátum narodenia 16.02.1959, bytom Stredná 367/2, 974 05 Banská
Bystrica, Slovenská republika v zmysle ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty nasledovne:
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: finančné prostriedky zložené na účet úpadcu číslo SK57 0200 0000 0037 7359 5353 vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s.
Súpisná hodnota: 1.700 EUR
Deň zaradenia: 26.01.2017
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Nespotrebovaný preddavok na úhradu nákladov konkurzu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej
osoby zloženého úpadcom na účet súdu pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu
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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Súpisná hodnota: 663,88 EUR
Deň zaradenia: 08.02.2017

K003683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Bojnanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehota 569, 951 36 Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/71/2015 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/71/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty úpadcu Miroslava Bojnanská, narodená 12.04.1969
bytom Lehota 569, 951 36 Lehota, č.k. 31K/71/2015 v súlade s s ustanovením §-u 101 odst. 1 v spojení
s ustanovením §-u 98 odst. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje Schválený konečný rozvrh výťažku pre
nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu
Celková suma pohľadávok proti podstate
Suma určená na uspokojovanie nezabezpečených veriteľov

Uznaná
pohľadávky

3 950,88
1 312,18
2 638,70

%
Zostatok prihlásenej sumy po
suma Suma určená na uspokojenia
uspokojení
rozvrh
uznanej sumy

P.č Veriteľ

Adresa, sídlo

1

BL Mamagement s.r.o.

Šoltésovej
Bratislava

2

Ivan Podsedlý

Jelšovce 253

PRO CIVITAS s.r.o.

Vajnorská 100/A
Bratislava

30 161,89

516,76

4

VÚB a.s.

Mlynské nivy 1
Bratislava

19 804,99

339,32

5

EOS KSI Slovensko s.r.o.

Pakštúnska
Bratislava

7 307,75

125,20

6

Slovenský
priemysel, a.s.

7

.POHOTOVOSŤ s.r.o.

3

8

plynárenský Mlynské nivy
Bratislava

Pribinova
Bratislava
Pribinova
PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.
Bratislava
Celkom

14

102,54

1,76

94 282,-

5

1 615,33

44/a 274,55
25
25

4,70

1 412,10

24,19

667,52

11,44

154 013,34

2 638,70

1,7133
1,7133
1,7133
1,7133
1,7133
1,7133
1,7133
1,7133
1,7133

100,78
92 666,67
29 645,13
19 465,67
7 182,55
269,85
1 387,91
656,08
151 374,64

Veritelia budú uspokojení výťažkom zo všeobecnej podstaty v celkovej výške 2 638,70 €, čo tvorí 1,7133 %
z celkovej výšky prihlásených pohľadávok.
Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu pre nezabezpečených veriteľov bol schválený zástupcom
veriteľov v stanovenej lehote správcom a následne bude rozvrh výťažku veriteľom vyplatený na bankové účty, ktoré
boli oznámené správcovi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti podstate v konkurznom konaní a oznámenie zámeru
zostaviť konečný rozvrh bolo zverejnené v OV 173 dňa 08.09.2016 . Návrh rozvrhu výťažku bol zverejnený v OV
24/2017 zo dňa 03.02.2017 . Námietku voči návrhu konečného rozvrhu výťažku nikto z oprávnených v stanovenej
lehote nepodal.

V Nitre, dňa 14..02.2017

Ing. Mária Budniková, správca

K003684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Ondrušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 692/34, 956 17 Solčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2015 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/12/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty úpadcu Mária Ondrušová, nar.09.11.1956, bytom Janka Kráľa
692/34, 956 17 Solčany, č.k. 31K/12/2015 v súlade s s ustanovením §-u 101 odst. 1 v spojení v ustanovením §-u 98
odst. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje schválený konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Schválený konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

P.č Veriteľ

Uznaná
pohľadávky

Adresa, sídlo

1

BENCONT
s.r.o.

INVESTMENTS, Vajnorská
Bratislava

100/A

2

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bajkalská 30 Bratislava

3

Consumer
a.s.

4

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Pribinova 25 Bratislava

5

Tatra banka, a.s.

Hodžovo
Bratislava

6

TELERVIS, a.s.

Staré grunta 7 Bratislava 1 055,20

7

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. Pribinova 25 Bratislava

8

KRUK Česká a
republika, s.r.o.

%
Zostatok prihlásenej sumy
suma Suma určená na uspokojenia
po uspokojení
rozvrh
uznanej sumy

1 500,95

150,80

10,047

1 350,15

5 450,10

547,57

10,047

4 902,53

8 352,71

839,20

10,047

7 513,51

5 677,52

570,42

10,047

5 107,10

477,59

47,98

10,047

429,61

106,02

10,047

949,18

3 161,30

317,65

10,047

2 843,65

Slovenská Čsl. Armády 954/7 Hradec
2 412,00
Králové ČR

242,33

10,047

2 169,67

2 821,97

10,047

25 265,40

Finance

Holding, Hlavné
námestie
Kežmarok

námestie

Celkom

12

3

28 087,37

Celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu
Celková suma pohľadávok proti podstate

3 904,49
1 082,52

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Suma určená na uspokojovanie nezabezpečených veriteľov

Deň vydania: 17.02.2017
2 821,97

Veritelia budú uspokojovaní výťažkom zo všeobecnej podstaty v celkovej výške 2 821,97 Eur čo predstavuje
10,047% z celkovej výšky prihlásených pohľadávok.
Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu pre nezabezpečených veriteľov bol schválený zástupcom
veriteľov v stanovenej lehote správcom a následne bude rozvrh výťažku veriteľom vyplatený na bankové účty, ktoré
boli oznámené správcovi.
Oznámenie, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti podstate v konkurznom konaní a oznámenie zámeru
zostaviť konečný rozvrh bolo zverejnené v OV173 zo dňa 08.09.2016. Návrh rozvrhu výťažku bol zverejnený v OV
24. zo dňa 03.02.2017. Námietku voči konečnému rozvrhu výťažku nikto z oprávnených v stanovenej lehote
nepodal.
V Nitre dňa 15.02.2017

Ing. Mária Budniková konkurzný správca

K003685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šiška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníšany 148, 049 16 Magnezitovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1958
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S4K/30/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K30/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správkyňa konkurznej podstaty v nadväznosti na rozhodnutie OKresného súdu v Revúcej č.k. 8Pc 5/2016-34 zo
dňa 17. januára 2017 , ktorým súd schválil súdny zmier vo veci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva
manželov Jozefa Šišku a Lýdie šiškovej, vylučuje nasledovné súpisové zložky majetku z dôvodu, že tieto pripadli do
výlučného vlastníctva manželky úpadcu Lýdie Šiškovej:
Sedacia súprava rohová bordovej farby
Súpisová hodnota majetku 863,13 EUR
Závesné svietidlo
Súpisová hodnota majetku 10,00 EUR
Vysávač Elektrolux
Súpisová hodnota majetku 199,18 EUR
Trojdverová skriňa
Súpisová hodnota majetku 398,37 EUR
Koberec spálňa
Súpisová hodnota majetku 19,92 EUR
Krištáľový luster
Súpisová hodnota majetku 19,92 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záclony, závesy a žalúzie
Súpisová hodnota majetku 165,99 EUR
Nábytok pod televízor
Súpisová

hodnota

majetku

100,00

EUR

V Banskej Bystrici, dňa 13.02.2017
JUDr. Ďurčeková správca, k.s.

K003686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trávnik 30, 946 19 Trávnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/40/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/40/2016
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, ako správca úpadcu: Peter Varga,
nar.:15.06.1974, bytom Nový rad 30, 946 19 Trávnik, zvoláva druhú schôdzu veriteľov na deň 06.03.2017 o 8.30
hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na adrese: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov (§ 107 ods. 2 ZKR)
3. Rôzne, záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra nie starší ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K003687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Gajdoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 784/17, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.7.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
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Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2016 S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápi snica

z konania I. schôdze veriteľov

úpadcu Marek Gajdoš, nar. 2.7.1982, trvale bytom Karpatská 784/17, 089 01 Svidník

Deň a čas konania schôdze: 10.02.2017 so začiatkom o 13 30 h
Miesto konania schôdze: Jarkova č. 89, 080 01 Prešov
Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne
6. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Správca: JUDr. Oľga Michalíková - predseda schôdze
Priebeh schôdze:
ad 1/ Konanie schôdze otvorila správkyňa o 13 30 hod., po prezentácii účastníkov. Konštatovala, že v zmysle § 35
ods. 3 ZKR schôdza je uznášaniaschopná, nakoľko sa nej zúčastnil zástupca veriteľa por. č. 3. Československá
obchodná banka, zastúpená Mgr. Karol Varhalík – advokátsky koncipient na základe poverenia právneho zástupcu
veriteľa: Chochoľak&Česla, s.r.o. zo dňa 08.02.2017 spôsobilý na schôdzi hlasovať - s počtom hlasov: 2 994.
ad 2/ Správkyňa podala správu o činnosti správcu a o stave konkurzného konania, ktorú mala
písomne vypracovanú a túto v tejto písomnej forme odovzdala prítomnému zástupcovi
veriteľa. Rovnopis tejto správy bol založený v správcovskom spise.

ad 3/ V zmysle § 36 ods. 1/ prvá a druhá veta ZKR správkyňa vyzvala prítomného
zástupcu veriteľa k podaniu návrhu na výmenu správcu, načo tento zástupca
veriteľa uviedol, že návrh na výmenu správcu nemá a nepodáva.
Správkyňa na základe toho konštatovala, že k výmene správcu nedošlo a jeho
funkciu bude vykonávať naďalej doterajší správca - ustanovený súdom.
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Správkyňa v zmysle § 37 ods. 2 ZKR navrhla na zvolenie za zástupcu nezabezpečených veriteľov prítomného veriteľa, ktorý k tomuto návrhu nemal námietok a
bolo pristúpené k voľbe a hlasovaniu s týmto výsledkom:
Hlasovanie: za :
proti:
zdržal sa :

2 994 hlasov
0
0

ad 5/ Správca informoval zástupcu veriteľa o zozname pohľadávok prihlásených
do konkurzu – s vyznačením popretých, prehľad ktorého bol tomuto správcom
odovzdaný a tiež o stave majetku - súpise všeobecnej podstaty úpadcu včítane
zrážok z príjmu úpadcu, na ktoré správca dal príkaz jeho zamestnávateľovi.
Tieto zrážky zatiaľ vykonané neboli, čo tento zamestnávateľ na urgenciu správcu zdôvodnil tým, že úpadca bol v čase od 14.11.2016 do 16.1.2017 PN, pričom
nemocenské dávky zamestnávateľ vyplácal len po dobu 10 dní a zvyšok vyplácala Sociálna poisťovňa, pobočku ktorej neuviedol. Správca preto požiadal
o jej uvedenie s tým, že príkaz na vykonávanie zrážok zašle aj tejto poisťovni.

ad 6/ Na záver bolo správkyňou konštatované vyčerpanie programu schôdze a bolo
navrhnuté prijatie tohto u z n e s e n i a :
1/ Schôdza berie na vedomie správu o činnosti správcu a stave konkurzu.
2/ Za zástupcu nezabezpečených veriteľov bol zvolený veriteľ por. č. 3 –
Československá obchodná banka, a.s.
3/ Správca nebol vymenený – funkciu správcu bude vykonávať doterajší správcaustanovený súdom.
Hlasovanie: za :
proti:
zdržal sa:

2 994 hlasov
0
0

Správkyňa konštatovala, že uznesenie v uvedenom znení bolo schôdzou veriteľov jednomyseľne
prijaté.
Námietky proti uzneseniu vznesené neboli
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Konanie schôdze bolo ukončené o 13 50 hod.

Prílohy:

/3/

prezenčná

listina,

splnomocnenie

v Prešove dňa 10.02.2017

a poverenie

zástupcu

prítomného

veriteľa

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K003688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Bottka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IŽA 610, 946 39 IŽA
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/40/2013 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/40/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty úpadcu Pavol Bottka, nar.27.10.1966, bytom IŽA 610, 946 39
IŽA, č.k. 31K/40/2013 v súlade s s ustanovením §-u 101 odst. 1 v spojení v ustanovením §-u 98 odst. 8 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) zverejňuje schválený konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Veriteľ

Adresa

Prihlásená
suma Suma určená na rozvrh zo Percentuálne
uspokojenie Zostatok
prihlásenej
pohľadávky v Eur
všeobecnej podstaty
prihlásenej a uznanej sumy sumy po uspokojení

Záhradnícka
10
404,71
Bratislava
29.augusta 8-10
Sociálna poisťovňa
212,96
Bratislava
Slovenský
Búdkova
36
12 154,31
pozemkový fond
Bratislava
Slovenská
Cintorínska
21
128,58
konsolidačná, a.s. Bratislava
Správa
finančnej Drieňova
34
220 242,08
kontroly
Bratislava
Krajský súd

Spolu

233 142,64

8,86

2,1889

395,85

4,66

2,1889

208,30

266,05

2,1889

11888,26

2,81

2,1889

125,77

4 820,88

2,1889

215 421,20

5 103,26

2,1889

228 039,38

Celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu
Celková suma pohľadávok proti podstate
Suma určená na uspokojovanie nezabezpečených veriteľov

8 195,98
3 092,62
5 103,26

Veritelia sú uspokojovaní výťažkom zo všeobecnej podstaty v celkovej výške 5 103,26 Eur čo tvorí 2,1889 %
z celkovej výšky prihlásených pohľadávok.
Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu pre nezabezpečených veriteľov bol schválený zástupcom
veriteľov v stanovenej lehote správcom a následne bude rozvrh výťažku veriteľom vyplatený na bankové účty, ktoré
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veriteľov v stanovenej lehote správcom a následne bude rozvrh výťažku veriteľom vyplatený na bankové účty, ktoré
boli oznámené správcovi.
Oznámenie, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti podstate v konkurznom konaní a oznámenie zámeru
zostaviť konečný rozvrh bolo zverejnené v OV 173/2016 dňa 08.09.2016. Návrh rozvrhu výťažku bol zverejnený
v OV 24/2017 dňa 03.02.2017. Námietku voči návrhu konečného rozvrhu výťažku nikto z oprávnených v stanovenej
lehote nepodal.
V Nitre, dňa 14.02.2017

Ing. Mária Budniková, správca

K003689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Specialist s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saratovská 3, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 987 921
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Jana Pecníková
Sídlo správcu:
Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2016 -S1141
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlom kancelárie správcu Karloveská 3154/6C, 841 04 Bratislava, správca úpadcu
Specialist s.r.o., Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921, v konkurznom konaní vednom pred Okresným
súdom Bratislava I pod spisovou značkou 8K/51/2016 v súlade s ustanovením §34 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. v
platnom znení, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 24.03.2017 o 10.00 hod. Schôdza sa bude konať v
priestoroch kancelárie správcu. Program schôdze veriteľov: 1. Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov, 2. Správa o
stave konkurzu a činnosti správcu, 3. Rozhodovanie o výmene správcu (ustanovenie § 36 zákona č. 7/2005 Z. z), 4,
Voľba veriteľského výboru (ustanovenie § 37 ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z.), 5. Záver.
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veriteľ predloží pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra, zástupca veriteľa
platnú plnú moc.
V Bratislave dňa 14.02.2017
Ing. Mgr. Jana Pecníková, správca

K003690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DM-SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 26, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 908 466
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/50/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/50/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca úpadcu podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu vo výške 350,- € možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet vedený v Tatra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kauciu vo výške 350,- € možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet vedený v Tatra
banke, a.s., IBAN: SK42 1100 0000 0029 4645 8847, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Nitre, dňa14.2.2017

K003691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Account solutions,s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1732/3, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 820 601
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 1K/32/2014 s 533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/32/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Obchodné
meno/Názov/Meno
a
priezvisko
dlžníka/úpadcu:
Account
solutions,
s.r.o.
Sídlo/Bydlisko
dlžníka/úpadcu:
1.mája,
1732/3,
038
53
Turany
IČO/Dátum
narodenia
dlžníka/úpadcu:
36820601
Titul,
meno
a
priezvisko
správcu:
JUDr.
Anna
Machajdová
Druh
podania:
Oznámenia
súvisiace
s
dražbou
majetku
podliehajúceho
konkurzu
Sídlo
správcu:
Budovateľská
516/2,
038
53
Turany
Spisová
značka
správcovského
spisu:
1K/32/2014
S
533
JUDr. Anna Machajdová správca úpadcu Account solutions, s.r.o., 1.mája, 038 53 Turany, IČO: 36 820 601 ,
ustanovená za správcu uznesením Okresného súdu v Žiline sp.zn. 1K/32/2014, zverejnenom v Obchodnom
vestníku dňa 5.3.2015, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu s to zástupcu veriteľov Martina Vojtku,
bytom Krížna 251/2 ,038 53 Turany zo dňa 14.2.2017 vyhlasuje 2. kolo dražby na predaj majetku úpadcu na deň
20.3.2017 o 10:30 hod. na adrese Červenej armády 891/27,038 53 Turany, prízemie vpravo.
Predmetom dražby je rodinný dom súp. č. 1815, nachádzajúci sa na ul. Cintorínska, 038 53 Turany, postavený na
parc. č. 1124/14 , LV č. 5851, k.ú. Turany, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1, pričom pozemok pod rodinným
domom a prístupová komunikácia parc. č. 1124/11 nie sú vo vlastníctve úpadcu. Pozemky sú prenajaté na základe
nájomnej zmluvy. Dom obsahuje jednu bytovú jednotku, má dve nadzemné podlažia a je bez podpivničenia. Na
prvom nadzemnom podlaží sú dve izby, kuchyňa s jedálňou, vstupná hala, chodba, komora, WC, sklad, technická
miestnosť, schodisko a v podkroví sú štyri izby, kúpeľňa, chodba, schodisko a balkon. Dom má sedlovú strechu
pokrytú škridlou BRAMAC. Dom je postavený z pálenej tehly Porotherm. Okná sú plastové, dvere a zárubne
drevené, podlahy v izbách na prízemí sú z veľkoplošných parkiet, ostatné miestnosti z keramickej dlažby. Na
poschodí sú v izbách laminátové plávajúce podlahy, v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Dom bol
skolaudovaný v roku 2014.V dome sú rozvody teplej a studenej vody, elektriny, vykurovanie domu ústredné
teplovodné- plynový kotol.. Celková výmera domu predstavuje nadzemné podlažie 153,5 m2, podkrovie
145,46m2.Objekt
je
vhodný
len
na
bývanie.
Výška najnižšieho podania v 2. kole dražby je 115.000,- Eur, minimálne prihodenie je 100,- €. Zábezpeka tvorí
sumu
5.000,€
.
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa môžu zúčastniť len záujemcovia, ktorí splnia podmienky určené
správcom. Účasť subjektov právnických a fyzických osôb bez obmedzenia okrem devízových obmedzení. Záujemca
je povinný predložiť výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní (originál resp. úradne
overená fotokópia), a to v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá podniká, ako aj oprávnenie konať za
predmetný subjekt. Splnomocnenie - podpis splnomocniteľa ako osoby oprávnenej za spoločnosť konať musí byť
úradne osvedčený a nesmie byť starší ako 1 mesiac. V prípade fyzickej osoby, ktorá nepodniká, je povinnosť
preukázať sa platným občiansky preukazom. Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky vo
výške 5.000,- €. Zábezpeka musí byť pripísaná najneskôr 48 hodín pred termínom začatia dražby na účet číslo
SK63 0200 0000 0034 9811 5051 vedeného vo VÚB, a.s., najneskôr 48 hodín pred termínom začatia dražby.
Zábezpeka bude započítaná ako časť ceny najvyššieho podania. Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením
zníženú
o
čiastku
zloženej
zábezpeky
bezhotovostným
prevodom alebo vkladom na účet číslo SK63 0200 0000 0034 9811 5051 vedený vo VÚB, a.s., a to najneskôr do 7
dní odo dňa úspešnej dražby. V prípade, že vydražiteľ nedoplatí kúpnu cenu vydraženej nehnuteľnosti v
stanovenom termíne, dražobná zábezpeka ako zmluvná pokuta prepadá v prospech všeobecnej podstaty úpadcu a
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

145

Obchodný vestník 34/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2017

stanovenom termíne, dražobná zábezpeka ako zmluvná pokuta prepadá v prospech všeobecnej podstaty úpadcu a
prevod nehnuteľnosti nebude realizovaný, nakoľko dražba z uvedeného dôvodu bude neplatná a správca vyhlási
novú dražbu. Neúspešnému záujemcovi správca vráti zloženú zábezpeku do 7pracovných dní odo dňa konania
dražby.
V prípade záujmu o obhliadku nehnuteľného majetku úpadcu si môžu záujemcovia dohodnúť obhliadku najmenej 3
dni vopred na tel. čísle 0907852053 počas pracovných dní v čase od 08:00 do 14:00 hod. .
JUDr. Anna Machajdová- správca

K003692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dopravné stavby, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 834 921
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Zbehy 480, 951 42 Zbehy
Spisová značka správcovského spisu: 25R/3/2016 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru v právnej veci reštrukturalizácii dlžníka: Dopravné stavby, a.s., so
sídlom: Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice IČO: 36 834 921 (ďalej len ako „dlžník“) zo dňa
14.02.2017 o 15:00 hod., sp. zn. 25R/3/2016
Miesto konania:
výboru

sídlo spoločnosti Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava ako predsedu veriteľského

Prítomní:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doprastav, a.s. – predseda veriteľského výboru, v zast. Mgr. Marek Pašmík
HANT BA, a.s., v zast. JUDr. Rastislav Beliš
HKS – horníkové konštrukcie a stavby, s.r.o., v zast. Igor Mišík, konateľ
URFA SK, s.r.o., v zast. JUDr. Rastislav Beliš
JUDr. Marián Dobiš – správca
Dopravné stavby, a.s. – dlžník, v zast. Mgr. Michal Bizoň

Osoby prítomné na zasadnutí veriteľského výboru svoju prítomnosť potvrdili do prezenčnej listiny, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie/Úvod
2. Hlasovanie o schválení/zamietnutí/vrátení reštrukturalizačného plánu v zmysle § 144 ZKR
3. Záver
K bodu 1:
Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané reštrukturalizačným správcom JUDr. Marián Dobiš, sídlo kancelárie:
Farská 30, Nitra, značka správcu S1676 (ďalej tiež ako „správca“), v súlade s § 128 ods. 1 ZKR. Podľa § 128 ods.
2 ZKR, veriteľský výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov, pričom každý člen veriteľského
výboru má jeden hlas. Na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní 3 členovia. Konateľ spoločnosti STAVPLUS
TRADE s.r.o., Peter Oravec telefonicky ospravedlnil svoju neúčasť. Dňa 15.12.2016 vydal Okresný súd Trnava
uznesenie č. k. 25R/3/2016 (ďalej tiež ako „Uznesenie“), na základe ktorého povolil vstup nového veriteľa
spoločnost URFA SK, s.r.o., so sídlom: Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 48 007 501, namiesto pôvodného
veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle,
ČR, IČ: 649 48 242, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
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ČR, IČ: 649 48 242, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky, so sídlom: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336. Dňa 23.01.2017 bolo v Obchodnom vestníku č.
15/2017 (K001427) zverejnené oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti Uznesenia. Na základe Uznesenie došlo
teda v zmysle 127 ods. 3 ZKR k zániku členstva veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vo
veriteľskom výboru a veriteľský výbor je v súčasnosti štvorčlenný. I napriek tejto skutočnosti možno konštatovať, že
na tomto zasadnutí veriteľského výboru je prítomná väčšina členov veriteľského výboru a preto je veriteľský výbor
uznášaniaschopný. Na zasadnutí je taktiež prítomný dlžník prostredníctvo jeho právne zástupcu, správca
a zástupca zabezpečeného veriteľa URFA SK, s.r.o., ktorý vstúpil do reštrukturalizácie na miesto pôvodného
zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s Predseda veriteľského výboru po
uskutočnenej prezentácii o 15:10 hod. privítal všetkých prítomných členov veriteľského výboru a ostatné prítomné
osoby, členovia veriteľského výboru zhodne konštatovali, že návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka im bol
predložený v zákonnej lehote, pričom zhodne konštatovali, že účel a dôvod zvolaného zasadnutia veriteľského
výboru je im zrejmý a jasný.
K bodu 2:
Predseda veriteľského výboru pristúpil k bodu 2, najprv udelil slovo právnemu zástupcovi dlžníka – Mgr. Michalovi
Bizoňovi, aby sa v mene dlžníka vyjadril k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu. Po prezentovaní
podstatných bodov navrhovaného reštrukturalizačného plánu vyzval predseda veriteľského výboru prítomných
členov veriteľského výboru, aby sa vyjadrili k preloženému návrhu reštrukturalizačného plánu, či schvaľujú alebo
zamietajú alebo či majú výhrady k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu. Jednotliví prítomní členovia
veriteľského výboru vzniesli nasledovné výhrady k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu:
Výhrady predsedu veriteľského výboru – Doprastav, a.s.
1. Článok 6 navrhovaného reštrukturalizačného plánu – dozorná správa, vhodnejšie, ak by bola dozorná správa
zavedená, a následne po jej zavedení aby mal určený dozorný správca špecifikované právomoci čo sa týka
schvaľovania jednotlivých úkonov dlžníka;
2. Zaraďovanie veriteľov do druhej skupiny, kde je uspokojenie vo výške 20% špecifikovať presne, ktorí budú
zaradení do tejto skupiny, súčasťou priložené osobitné dohody, v ktorej daný veriteľ bude akceptovať uspokojenie
vo výške 20%;
3. Rovnaké uspokojenie resp. rovnaká miera uspokojenia druhej a tretej skupiny v určenom časovom horizonte;
4. Ak sa nepodarí dohodnúť podľa bodu 1. výhrad s každým veriteľom z druhej skupiny, zrušenie druhej skupiny
a vytvorenie len jednej skupiny nezabezpečených nepodriadených veriteľov s uspokojením na úrovni 50%.
Výhrady člena veriteľského výboru – HANT BA, a.s.
žiadne
Výhrady člena veriteľského výboru – HKS – horníkové konštrukcie a stavby, s.r.o.
žiadne
Z dôvodu prednesených výhrad k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu predseda veriteľského výboru
vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby sa hlasovaním vyjadrili, či súhlasia s prijatím uznesenia
veriteľského výboru v znení: „Veriteľský výbor v zmysle znenia § 144 ods. 1 ZKR ukladá predkladateľovi plánu
povinnosť prepracovať plán a určuje predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní odo dňa konania tejto
schôdze na jeho prepracovanie.“
Právo hlasovať využili všetci prítomní členovia veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru hlasovali
o navrhovanom uznesení nasledovne:
Počet hlasov za: 3
Počet hlasov proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
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Počet % z počtu prítomných hlasov: 100%
Následne bolo prijaté:
Uznesenie č. 1
Veriteľský výbor v zmysle znenia § 144 ods. 1 ZKR ukladá predkladateľovi plánu povinnosť prepracovať
plán a určuje predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní odo dňa konania tejto schôdze na jeho
prepracovanie.
K bodu 3:
Keďže nikto z prítomných veriteľov nepožiadal o doplnenie ďalšieho programu, ani nepredniesol žiadny ďalší návrh,
predseda veriteľského výboru a správca poďakoval prítomným za účasť na tomto zasadnutí a o 15.45 hod. toto
zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
Zápisnicu spísal: Doprastav, a.s. – v zast. Mgr. Marek Pašmík, Predseda veriteľského výboru
V Bratislave, dňa 14.02.2017
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