Obchodný vestník 37/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.02.2017

K003975
Spisová značka: 2K/35/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu W.W.L. sk, s. r. o., so sídlom
Hraničná 18,82105 Bratislava, IČO: 46 487 239, správcom ktorého je: INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s., so sídlom
kancelárie Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1765, o žiadosti správcu o uloženie záväzného
pokynu pri speňažovaní majetku úpadcu
rozhodol
Súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správcovi: INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s., so sídlom
kancelárie Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1765 záväzný pokyn speňažiť majetok úpadcu
zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty: súpisové zložky č. 1-32, súbor pohľadávok zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 191/2015, a to formou ponukového konania, pričom schválenie, resp. odmietnutie predložených ponúk
bude podliehať súhlasu príslušného orgánu. Ostatné body speňažovania sa uskutočnia za podmienok v zmysle
žiadosti správcu zo dňa 19.12.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003976
Spisová značka: 2K/25/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Filip Zajac, nar. 11.10.1983,
bytom Doležalova 3424/15A, 821 04 Bratislava, správcom ktorého Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom
kancelárie Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, značka správcu: S 1685, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po
splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Filip Zajac, nar. 11.10.1983, bytom Doležalova 3424/15A,
821 04 Bratislava, 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, písomne dvojmo na Okresnom súde 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 15.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003977
Spisová značka: 3K/31/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dana Strapáková, nar.
11.09.1969, bytom Rajecká 6, 821 07 Bratislava, občan SR, správcom ktorého Crossdefault Management Group,
k.s., so sídlom kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava, značka správcu: S 1433, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
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
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Dana Strapáková, nar. 11.09.1969, bytom Rajecká 6, 821
07 Bratislava, občan SR, 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, písomne dvojmo na Okresnom súde 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 16.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003978
Spisová značka: 3K/3/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Koka, nar. dňa 07.03.1964,
852 12 Bratislava - Petržalka, občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Dušan Repák, so sídlom kancelárie Krížna 47,
811 07 Bratislava, zn. správcu: S404
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Dušan Repák, so sídlom kancelárie Krížna 47, 811 07 Bratislava, zn. správcu:
S404, z funkcie správcu úpadcu: Jozef Koka, nar. dňa 07.03.1964, 852 12 Bratislava - Petržalka, občan SR.
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 15.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003979
Spisová značka: 2K/46/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Féder, nar. 25. 07.
1953, bytom Budovateľov 799, 981 01 Hnúšťa, správcom konkurznej podstaty ktorého je Hellenbart
reštrukturalizačná a správcovská k.s., so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, Martina Rázusa 146/23, uznesením č. k.
2K 46/2015 - 135 zo dňa 18. 01. 2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 10. 02. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003980
Spisová značka: 2K/38/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Matúš Mikuláši, nar. 12. 02.
1986, bytom Rakovec 370, 962 65 Hontianske Nemce, správcom konkurznej podstaty ktorého je Reštrukturalizácie a
konkurzy RS, v. o. s., so sídlom kancelárie 979 01 Rimavská Sobota, Hlavné námestie 13, uznesením č. k. 2K
38/2015 - 156 zo dňa 19. 01. 2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
právoplatnosťVydáva
dňa 11.
02. 2017.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Matúš Mikuláši, nar. 12. 02.
1986, bytom Rakovec 370, 962 65 Hontianske Nemce, správcom konkurznej podstaty ktorého je Reštrukturalizácie a
konkurzy RS, v. o. s., so sídlom kancelárie 979 01 Rimavská Sobota, Hlavné námestie 13, uznesením č. k. 2K
38/2015 - 156 zo dňa 19. 01. 2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 11. 02. 2017.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003981
Spisová značka: 2K/6/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Valéria Némethová, nar. 28. 02. 1974, bytom 991
08 Chrastince, Chrastince 34, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Valéria Némethová, nar. 28. 02. 1974, bytom 991 08 Chrastince,
Chrastince 34
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003982
Spisová značka: 4K/2/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Total Steel Partner, s.r.o., so sídlom Tajovského 7, 962 12
Detva, IČO: 44 395 221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.
19725/S, zast. JUDr. Danielom Grigeľom, advokát, so sídlom kancelárie Radlinského 2, 811 07 Bratislava, o návrhu
dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e spoločnosť Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s., so sídlom kancelárie Martina
Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec, IČO: 47 255 561, značka správcu S1736 do funkcie predbežného správcu dlžníka
Total Steel Partner, s.r.o., so sídlom Tajovského 7, 962 12 Detva, IČO: 44 395 221.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu a
vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s
tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu
do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a
najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K003983
Spisová značka: 4K/3/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Miroslav Kopča, nar. 27. 09. 1970, bytom M. R. Štefánika
456/44, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, 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 Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Miroslav Kopča, nar. 27. 09. 1970, bytom M. R. Štefánika
456/44, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Miroslav Kopča, nar. 27. 09. 1970, bytom M. R. Štefánika
456/44, 965 01 Žiar nad Hronom.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Evu Háberovú, so sídlom kancelárie
Trhová 1, 960 01 Zvolen, značka správcu S1367.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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. 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. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. 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).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. 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).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou
bankou
alebo
Národnou
bankou
Slovenska.
Ak
je
pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
referenčný výmenný kurz
Európska
centrálna
banka
ani
Národná
banka
Slovenska
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a nevyhlasuje, sumu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. 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 (§ 52 ods. 2 CSP).
13. 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 Banská Bystrica dňa 15.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K003984
Spisová značka: 4K/36/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka Peter Lehocký, nar. 04. 05.
1995, trvale bytom Mládežnícka 1587/19, 960 01 Zvolen, o návrhu správcu, takto
rozhodol
O d v o l á v a Ing. Kristián Gregor, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1377
z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K003985
Spisová značka: 1K/65/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Bombová SK,
s.r.o. "v likvidácii", Francisciho 416/5, 050 01 Revúca, IČO: 36 647 535, správcom konkurznej podstaty ktorého je
JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, značka správcu S1647, o návrhu
predbežného správcu na určenie odmeny a preukázaných výdavkov, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Jaroslavovi Bakovi, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka
13E, 960 01 Zvolen, značka správcu S1647 paušálnu odmenu vo výške 663,88 Eur a úhradu preukázaných
výdavkov v sume 19,70 Eur vzniknutých pri výkone predbežnej správy.
II.
Ján Bomba, nar. 29. 12. 1966, bytom Zochova 769/5, 050 01 Revúca posledný štatutárny orgán
spoločnosti Bombová SK, s.r.o. "v likvidácii", Francisciho 416/5, 050 01 Revúca, IČO: 36 647 535, j e povinný zaplatiť
paušálnu odmenu vo výške 663,88 Eur a úhradu preukázaných výdavkov v sume 19,70 Eur predbežnému JUDr.
Jaroslavovi Bakovi, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, značka správcu S1647 do 15 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia na číslo účtu IBAN: SK48 1100 0000 0026 2603 6602.
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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výdavkov v sume 19,70 Eur vzniknutých pri výkone predbežnej správy.
II.
Ján Bomba, nar. 29. 12. 1966, bytom Zochova 769/5, 050 01 Revúca posledný štatutárny orgán
spoločnosti
Bombová
SK, s.r.o. "v likvidácii", Francisciho
050 01 Revúca, IČO: 36 647Deň
535,
j e povinný
zaplatiť
Obchodný vestník 37/2017
Konkurzy a416/5,
reštrukturalizácie
vydania:
22.02.2017
paušálnu odmenu vo výške 663,88 Eur a úhradu preukázaných výdavkov v sume 19,70 Eur predbežnému JUDr.
Jaroslavovi Bakovi, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, značka správcu S1647 do 15 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia na číslo účtu IBAN: SK48 1100 0000 0026 2603 6602.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu
platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v
Banskej Bystrici, a to písomne
v dvoch vyhotoveniach.
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).
Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,
ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis. Ak ide o podanie urobené v
prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že a) neboli splnené procesné podmienky, b) súd nesprávnym procesným
postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva
na spravodlivý proces, c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, d) konanie má inú vadu, ktorá
mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné
na zistenie rozhodujúcich skutočností, f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym
skutkovým zisteniam, g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany
alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo h) rozhodnutie súdu prvej inštancie
vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K003986
Spisová značka: 4K/39/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu D-ETRAC Slovakia, s.r.o., so
sídlom Námestie SNP 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 566 855, správcom konkurznej podstaty ktorého je
spoločnosť Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie Prof. Sáru 5, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364, značka
správcu S 1429, o návrhu predbežného správcu na priznanie odmeny a hotových výdavkov, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a spoločnosti Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie Prof. Sáru 5, 974 04 Banská
Bystrica, IČO: 36 795 364, značka správcu S 1429 paušálnu odmenu v sume 796,65 Eur a úhradu preukázaných
výdavkov v sume 298,43 Eur vzniknutých pri výkone predbežnej správy.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť odmenu a úhradu preukázaných
výdavkov v celkovej výške 1095,08 Eur správcovi na č.ú. SK59 1111 0000 0010 9032 9006 z preddavku
evidovaného pod položkou denníka D 19 81 2016, pod účt. dokladom 9. VI. 2016, a to do 3 dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.
III.
U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť správcovi konkurznej podstaty zvyšnú časť preddavku v
sume 564,62 Eur, evidovanú pod položkou denníka D 19 81 2016, pod účt. dokladom 9. VI. 2016 a to do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
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 (odo
dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, písomne v 2
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP) 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 (ako má odvolací súd rozhodnúť), uviesť dátum a podpis.
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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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, písomne v 2
vyhotoveniach.
Obchodný vestník 37/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 22.02.2017
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP) 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 (ako má odvolací súd rozhodnúť), uviesť dátum a podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K003987
Spisová značka: 4K/39/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu D-ETRAC Slovakia, s.r.o., so
sídlom Námestie SNP 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 566 855, správcom konkurznej podstaty ktorého je
spoločnosť Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie Prof. Sáru 5, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364, značka
správcu S 1429, o návrhu správcu konkurznej podstaty na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania
prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a spoločnosti Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie Prof. Sáru 5, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36
795 364, značka správcu S 1429, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie
správcu do konania prvej schôdze veriteľov v sume 2 788,28 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K003988
Spisová značka: 26K/52/2012

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NOVOGASTRO, spol. s r.o.,
so sídlom Hlavná 6, 040 01 Košice, IČO: 45 354 561 o návrhu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: NOVOGASTRO, spol. s r.o., so sídlom Hlavná 6, 040 01
Košice, IČO: 45 354 561, pre nedostatok majetku.
N e p r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie Hraničná 2, 040 17
Košice, odmenu a náhradu výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka
nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) 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 (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 16.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, 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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K003989
Spisová značka: 26K/5/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Kopčík, nar.
24.02.1970, bytom Mikovíniho 15, 040 11 Košice o návrhu správcu podstaty: JUDr. Marián Páll, so sídlom kancelárie
Teslova 2, 040 01 Košice, značka správcu: S1015 o odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2, 040 01 Košice, značka
správcu: S1015.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 16.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003990
Spisová značka: 26K/14/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: MUDr. Július Kazimír, nar.
10.05.1953, bytom Čermeľské prielohy 1386/7, 040 01 Košice o návrhu správcu podstaty: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, S1436 na rozhodnutie o
námietkach voči návrhu konečného rozvrhu výťažku pre zabezpečeného veriteľa zo dňa 13.05.2016 takto:
rozhodol
Schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného
veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, v znení ako bol
zabezpečenému veriteľovi predložený listom správcu zo dňa 13.05.2016, v konkurznom konaní vedenom pred
Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26K/14/2014, na majetok úpadcu MUDr. Július Kazimír, nar. 10.05.1953,
bytom Čermeľské prielohy 1386/7, 040 01 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 16.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003991
Spisová značka: 26K/46/2014

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AC-METAL s.r.o., so sídlom
Hnilecká 19, 056 01 Gelnica, IČO: 36 449 776 o návrhu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: AC-METAL s.r.o., so sídlom Hnilecká 19, 056 01 Gelnica, IČO:
36 449 776 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka
nebola čo i len z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch vyhotoveniach.
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

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
8 súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka
nebola čo i len z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 CSP) 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 (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 16.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003992
Spisová značka: 26K/52/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Viola Hlavňová, nar.
09.07.1984, bytom Trieda SNP 8, 040 11 Košice o návrhu správcu podstaty: JUDr. Jozef Vaško, so sídlom
kancelárie Szakkayho 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S1021 o odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Jozef Vaško, so sídlom kancelárie Szakkayho 1, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 16.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003993
Spisová značka: 27K/1/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Peter Kocian, nar. 14.08.1979, bytom Obyce č. 369,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Kocian INEX - WOOD, s miestom podnikania Obyce č. 369, IČO:
41723929, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou: BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Bratislava,
Hviezdoslavovo námestie č. 25, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: IMA INVEST, s.r.o., so sídlom
Zlaté Moravce, Hviezdoslavova č. 41, IČO: 36520349, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie na dlžníka: IMA INVEST, s.r.o., so sídlom Zlaté Moravce, Hviezdoslavova č. 41,
IČO: 36520349, pre zánik pohľadávky, ktorá navrhovateľovi ( veriteľovi ) založila aktívnu legitimáciu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 15.2.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K003994
Spisová značka: 32K/43/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Gabriela Marková, nar.
15.5.1963, bytom Novozámocká 327, 951 12 Ivanka pri Nitre, ktorého správcom je JUDr. Fadi Fardous, so sídlom
kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Gabriela Marková, nar.
15.5.1963, bytom Novozámocká 327, 951 12 Ivanka pri Nitre, ktorého správcom je JUDr. Fadi Fardous, so sídlom
kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 29.10.2012 č.k. 32K/43/2012-151 na majetok úpadcu
Gabriela Marková, nar. 15.5.1963, bytom Novozámocká 327, 951 12 Ivanka pri Nitre, zrušuje po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) 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). Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda,
môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom
vestníku, aj keď bude uznesenie doručené aj iným spôsobom, ako
zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 15.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003995
Spisová značka: 2K/34/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Semaňák,
nar. 11.11.1965, trvale bytom Rastislavova 3481/2, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Marta Maruniaková,
so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
priznáva JUDr. Marte Maruniakovej, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník za výkon
funkcie predbežného správcu odmenu vo výške 199,16 eura a náhradu výdavkov vo výške 104,94 eura, ktoré mu
budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 11.8.2016 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. 96/2016.
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Marty
Maruniakovej, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník nevyčerpanú časť preddavku vo
výške 359,78 eura zloženého dňa 11.8.2016 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. 96/2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 15.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003996
Spisová značka: 2K/4/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Harniš, nar. 31.7.1977, bytom
Kruhová 1004/51, Ľubica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Marián Harniš, nar. 31.7.1977, bytom Kruhová 1004/51, Ľubica.
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
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 16.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003997
Spisová značka: 1K/1/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: VODOSTAV Žalobín s.r.o., so sídlom Žalobín 77, 094 03
Žalobín, IČO: 36 490 351, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov
200/33, 089 01 Svidník,
ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť záver, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok
dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a
uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka a posúdiť vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť
pohľadávok dlžníka;
ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo
nemajetnosti
dlžníka predloží
súdurepubliky
najneskôr
dozákona
45 dní
dňa zverejnenia
tohtovestníku
uznesenia v
Vydáva
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej
podľa
č. od
200/2011
Z. z. o Obchodnom
Obchodnom vestníku. a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
11

dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a
uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka a posúdiť vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť
pohľadávok dlžníka;
Obchodný vestník 37/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 22.02.2017
ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Prešov dňa 15.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003998
Spisová značka: 22K/6/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marián Svitok, nar. 28.01.1979, trvale bytom 971 01
Prievidza, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Marián Svitok, nar. 28.01.1979, trvale bytom 971 01
Prievidza, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Marián Svitok, nar. 28.01.1979, trvale bytom 971 01 Prievidza.
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 16.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K003999
Spisová značka: 40K/32/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Eva Bandžuchová, nar.
23.12.1974, trvale bytom 28. októbra 1175/14, 911 01 Trenčín, ktorého správcom je JUDr. Zuzana Ondrejovičová so
sídlom kancelárie Čsl. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S1657, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, uznesením č.k. 40K/32/2015-210 zo dňa 20.01.2017 zrušil
konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 16.2.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K004000
Spisová značka: 40K/32/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Eva Bandžuchová, nar. 23.12.1974, trvale bytom 28.
októbra 1175/14, 911 01 Trenčín, štátny občan SR, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Eva Bandžuchová, nar. 23.12.1974, trvale bytom 28. októbra 1175/14, 911 01 Trenčín
sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2, § 357 C.s.p.)
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom (§ 199 ZKR).
Okresný súd Trenčín dňa 16.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004001
Spisová značka: 40K/50/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K
dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, IČO 42 499 500, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Ľubomír Ondrejka, nar. 23.02.1968, trvale bytom 018 16 Domaniža 470, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi Ľubomír Ondrejka, nar. 23.02.1968, trvale bytom 018 16 Domaniža 470 sa
zastavuje pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v troch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§
127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku ďalej ako CSP). Odvolanie možno
odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 365 ods. 1 CSP).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 16.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004002
Spisová značka: 36K/35/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Matúš Pavelka, narodený 26.09.1988,
bytom Manckovičova 62/2, 920 01 Hlohovec, správcom majetku ktorého je DAREKON, k.s., so sídlom kancelárie
Slovenskej
republiky podľa
zákonaodmeny
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku do konania
Pekárska 11,Vydáva
917 01Ministerstvo
Trnava, ospravodlivosti
žiadosti správcu
o priznanie
paušálnej
správcu
za výkon funkcie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
prvej schôdze veriteľov, takto
13

Obchodný vestník 37/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.02.2017

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Matúš Pavelka, narodený 26.09.1988,
bytom Manckovičova 62/2, 920 01 Hlohovec, správcom majetku ktorého je DAREKON, k.s., so sídlom kancelárie
Pekárska 11, 917 01 Trnava, o žiadosti správcu o priznanie paušálnej odmeny správcu za výkon funkcie do konania
prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: DAREKON, k.s., so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, paušálnu odmenu
vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K004003
Spisová značka: 36K/32/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Oláh, nar. 22.09.1986, bytom 925
62 Váhovce 402, správcom ktorého je Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, o
žiadosti predchádzajúceho správcu o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: JUDr. Peter Kubík, so sídlom kancelárie Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda, paušálnu
odmenu vo výške 796,66 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K004004
Spisová značka: 36K/30/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Vlahi, narodený 10.03.1986,
IČO: 48 180 416, s miestom podnikania Vodárenská ulica 719/3, 930 39 Zlaté Klasy, zapísaný v Živnostenskom
registri Okresného úradu Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 210-32576, správcom ktorého je
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, o odmene správcu za výkon funkcie
do konania prvej schôdze veriteľov, takto, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01 Trnava,
paušálnu odmenu vo výške 2 323,57 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K004005
Spisová značka: 36K/1/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Masaryk, rod. Masaryk, nar. 23.09.1986, bytom
Pribinova č. 453/66, 920 01 Hlohovec, zastúpený opatrovníčkou Renáta Kováčová, rod. Masaryková, nar.
10.11.1976, bytom Zámok 5, 920 01 Hlohovec, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Masaryk, rod. Masaryk, nar. 23.09.1986, bytom
Pribinova č. 453/66, 920 01 Hlohovec, predbežného správcu LawService Recovery, k.s., so sídlom Pribinova 381/23,
920 01 Hlohovec.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K004006
Spisová značka: 36K/2/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: CLEANPAL s.r.o. v likvidácii, IČO: 43 848 613, so sídlom
Niklova ulica, 926 01 Sereď, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho podania
doručeného súdu dňa 31.01.2017, a to tak, že doloží
§
Návrh na vyhlásenie konkurzu s úradne osvedčeným podpisom,
§
Zoznam majetku, pričom pred prvý list zoznamu majetku vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti
údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky, dvojmo, s úradne osvedčeným podpisom,
§
Zoznam záväzkov, pričom pred prvý list zoznamu záväzkov vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti
údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky, dvojmo, s úradne osvedčeným podpisom,
§
Zoznam spriaznených osôb, dvojmo, s úradne osvedčeným podpisom,
§
zmluvný prehľad s úradne osvedčeným podpisom spolu s ostatnými listami zmluvného zoznamu, ktoré
musia byť tiež podpísané, v ktorom sa uvedú všetky zmluvy, ktoré ku dňu zostavenia zoznamu majetku a zoznamu
záväzkov neboli ukončené, vrátane pracovných zmlúv, a to dvojmo, pričom pred prvý list zmluvného prehľadu vloží
vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky, dvojmo, inak súd návrh
navrhovateľa odmietne,
§
individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnom účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená neskôr
ako posledná riadna individuálna účtovná závierka; ak bola individuálna účtovná závierka predmetom overovania
audítorom, k návrhu je povinný pripojiť aj správu audítora,
§
likvidačnú účtovnú súvahu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.2.2017
JUDr. Martin Smolko, 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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K004007
Spisová značka: 36K/3/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Milan Mazúr, bytom Štefánikova 1599/B52, 0905 01
Senica, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Súd v y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho podania
doručeného súdu dňa 02.02.2017, a to tak, že doloží
§
Návrh na vyhlásenie konkurzu s úradne osvedčeným podpisom,
§
Potvrdenie o úhrade preddavku na odmenu a výdavky predbežného správcu,
§
Zoznam svojho majetku, pričom pred prvý list zoznamu majetku vloží vyhlásenie o pravdivosti a
úplnosti údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky, dvojmo, s úradne osvedčeným podpisom,
§
Zoznam záväzkov, pričom pred prvý list zoznamu záväzkov vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti
údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky, dvojmo, s úradne osvedčeným podpisom,
§
Zoznam spriaznených osôb, dvojmo, s úradne osvedčeným podpisom,
§
zmluvný prehľad s úradne osvedčeným podpisom spolu s ostatnými listami zmluvného zoznamu, ktoré
musia byť tiež podpísané, v ktorom sa uvedú všetky zmluvy, ktoré ku dňu zostavenia zoznamu majetku a zoznamu
záväzkov neboli ukončené, vrátane pracovných zmlúv, a to dvojmo, pričom pred prvý list zmluvného prehľadu vloží
vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky, dvojmo, inak súd návrh
navrhovateľa odmietne.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K004008
Spisová značka: 36K/37/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milica Danišíková, narodená
28.03.1974, bytom 920 61 Merašice 96, predbežným správcom ktorého je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, o odmene a výdavkoch
predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie
Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, odmenu vo výške 199,16 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 63,67
eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
vo výške 262,83 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
D19 101/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
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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Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K004009
Spisová značka: 36K/8/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta Hášová, narodená 24.06.1971, Zsigmondovcov č.
22, 930 39 Zlaté Klasy, predbežným správcom ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so
sídlom kancelárie Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie
Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, odmenu vo výške 199,16 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 59,24
eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
vo výške 258,40 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
D19 22/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K004010
Spisová značka: 36K/1/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Miroslav Terek, s miestom podnikania Gardom 356/3, 082
21 Veľký Šariš, IČO: 31 247 105, právne zas. JUDr. Ján Surma, advokát, Hlavná 122, P.O.BOX 125, 080 01 Prešov,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Dopravné stavby, a.s., so sídlom Námestie sv. Michala 171/4,
919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 36 834 921, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa,
vložka č. 1060/T (predtým HANT BA DS, a.s., so sídlom Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica), právne
zas. BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária, Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava,
predbežným správcom ktorého je SKP, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, takto
rozhodol
Súd v r a c i a zložiteľovi preddavku VIA - CESTY, s.r.o., so sídlom 023 01 Oščadnica č. 1180, IČO: 36 382 558,
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 31/2016 vo výške 1
spravodlivosti Slovenskej
republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
659,70 eur, aVydáva
to do Ministerstvo
3 dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd v r a c i a zložiteľovi preddavku VIA - CESTY, s.r.o., so sídlom 023 01 Oščadnica č. 1180, IČO: 36 382 558,
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 31/2016 vo výške 1
659,70 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vrátiť zložiteľovi preddavku
VIA - CESTY, s.r.o., so
sídlom 023 01 Oščadnica č. 1180, IČO: 36 382 558, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
evidovaného pod pol. reg. D19 31/2016 vo výške 1 659,70 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K004011
Spisová značka: 3K/19/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Milo, nar. 15.8.1978, bytom
Fatranská 3100/4, 010 08 Žilina, správcom ktorého je: Mgr. Lubomír Kadura, so sídlom kancelárie Republiky 16, 010
01 Žilina, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: Mgr. Lubomír Kadura, so sídlom kancelárie Republiky 16, 010 01 Žilina, paušálnu odmenu za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 597,49 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Ak súd uznesením uložil žalovanému povinnosť v určenej lehote písomne sa vyjadriť k žalobe a v
tomto svojom vyjadrení uviesť rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojiť listiny, na ktoré sa odvoláva, a
označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení a žalovaný túto povinnosť bez vážneho dôvodu nesplnil, súd môže aj
bez nariadenia pojednávania rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie, ktorým žalobe vyhovie (§ 273 CSP).
Okresný súd Žilina dňa 9.2.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K004012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Jaroslav Čižmárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažeja Bullu 4839/2, 036 08 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2016 S 1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Zrážka zo mzdy vyplatená zamestnávateľom za 01/2017-§ 72, ods. 2 ZKR
Súpisová hodnota: 495,89 EUr
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Ing. Štefan Straka, správca

K004013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EREZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda KVP 4 / 0, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 575 127
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30K/42/2015 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/42/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu EREZ s.r.o., so sídlom Trieda KVP 4, 040 23
Košice, IČO: 36 575 127.

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 30K/42/2015 zo dňa 24.03.2016, zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 63/2016 dňa 4.4.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu EREZ s.r.o., so sídlom Trieda KVP 4,
040 23 Košice, IČO: 36 575 127.
Dňa 08.07.2016 sa konala 1. schôdza veriteľov, ktorá z dôvodu neprítomnosti žiadneho veriteľa prihlásenej
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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Dňa 08.07.2016 sa konala 1. schôdza veriteľov, ktorá z dôvodu neprítomnosti žiadneho veriteľa prihlásenej
pohľadávky nebola uznášaniaschopná. Následne na základe záväzného pokynu Okresného súdu Košice I zo dňa
14.07.2016 bola zvolaná ďalšia schôdza veriteľov za účelom voľby zástupcu veriteľov na deň 30.08.2016. Ďalšia
schôdza veriteľov nebola opätovne uznášaniaschopná z dôvodu neprítomnosti žiadneho veriteľa prihlásenej
pohľadávky.
Podľa § 37 ods. 1 ZKR v spojení s § 107 ods. 2 ZKR ak v konkurznom konaní nie je zvolený zástupca veriteľov,
pôsobnosť zástupcu veriteľov až do jeho zvolenia vykonáva súd.
Do súpisu všeobecnej podstaty boli počas konkurzu zaradené nasledovné súpisové zložky majetku:
Súpisová zložka majetku č. 1 - Peňažná pohľadávka
Druh súpisovej zložky: peňažná pohľadávka z účtu
Číslo účtu: SK3609000000005112317910
banka: Slovenská sporiteľňa, a.s, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Zostatková suma: 28,50

mena: EUR

Súpisová hodnota majetku: 28,50 EUR
zverejnené v OV č. 105/2016 zo dňa 01.06.2016
Výťažok zo speňaženia: 28,50 EUR

Súpisová zložka majetku č. 2 – Peňažná pohľadávka
súp. pol. 2 - peňažná pohľadávka
dlžník – povinná osoba : Rudolf Terefenko - Pilous Slovensko, miesto podnikania: 072 63 Koňuš 28, IČO:
40 821 242, DIČ: 1020710108
právny dôvod vzniku : pohľadávka z neúčinného právneho úkonu – podľa písomného Uznania neúčinnosti
právnych úkonov v zmysle § 57 ods. 2 ZKR Povinnou osobou zo dňa 16.08.2016
súpisová hodnota : 6.700,00 EUR
zverejnené v OV č. 172/2016 zo dňa 07.09.2016
Výťažok zo speňaženia: 6.700,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 3 - Iná majetková hodnota
kreditný úrok vo výške 0,04 EUR
súpisová hodnota : 0,04 EUR
zverejnené v OV č. 18/2017 zo dňa 26.01.2017
Výťažok zo speňaženia: 0,04 EUR

Súpisová zložka majetku č. 4 – Peňažná pohľadávka

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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Suma a mena: 846,77 EUR
Právny dôvod vzniku: nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Súpisová hodnota majetku: 846,77 EUR
zverejnené v OV č. 18/2017 zo dňa 26.01.2017
Výťažok zo speňaženia: 846,77 EUR

Súpisová zložka majetku č. 5 - Iná majetková hodnota
kreditný úrok vo výške 0,04 EUR
súpisová hodnota : 0,04 EUR
zverejnené v OV č. 28/2017 zo dňa 09.02.2017
Výťažok zo speňaženia: 0,04 EUR

Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty je 7.575,35 EUR , a je tvorený
výťažkom zo speňaženia súpisových zložiek majetku č. 1 až 5.
V Obchodnom vestníku č. 231/2016 zo dňa 2.12.2016 bolo zverejnené oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, žiadne
námietky uplatnené neboli.
Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate:
VERITEĽ

DȎVOD

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

Paušálna odmena správcu

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

Odmena správcu zo speňažovania

Okresný súd Košice I

Súdny poplatok podľa položky 5 písm. c) zákona 71/1992 Zb.

VÝŠKA
2.323,57
€
1.717,61
€
15,15 €

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48,
Poplatok za vedenie účtu za 04/2016 – 01/2017
54,08 €
Bratislava
Predpokladané náklady správcu spojené so zrušením konkurzu
Mgr. Ľubica Gregušková, správca
5,90 €
a jeho odvolaním

§ 87 ods. 2
a)
§ 87 ods. 2
a)
§ 87 ods. 2
a)
§ 87 ods. 2
c)
§ 87 ods. 2
c)

písm.
písm.
písm.
písm.
písm.

Spolu pohľadávky proti všeobecnej podstate: 4.116,31 EUR. Pohľadávky proti všeobecnej sú pomerne
rozvrhnuté medzi všetky súpisové zložky majetku tvoriace všeobecnú podstatu.
Odmena správcu zo speňažovania:
Súpisová zložka majetku č. 1 – odmena § 20 ods. 2 Vyhlášky MSSR 665/2005 Z.z., tzn. 1% z 28,50 € = 0,28 €
Súpisová zložka majetku č. 2 – odmena podľa § 21 ods. 1 Vyhlášky MSSR 665/2005 Z.z., tzn. 25% zo sumy
6.700,00 EUR = 1.675,00 €
Súpisová zložka majetku č. 3 – odmena podľa § 17 ods. 2 druhá veta Vyhlášky MSSR 665/2005 Z.z., tzn. 0 €
Súpisová zložka majetku č. 4 – odmena podľa § 17 ods.2 Vyhlášky MSSR 665/2005 Z.z., tzn. 5% z 846,77 € =
42,33 €

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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Súpisová zložka majetku č. 5 – odmena podľa § 17 ods. 2 druhá veta Vyhlášky MSSR 665/2005 Z.z., tzn. 0 €

SPOLU: 1.717,61 €

Do konkurzného konania boli prihlásené nezabezpečené pohľadávky 5 veriteľov v celkovej zistenej výške 92 763,88
€. Na uspokojenie zo všeobecnej podstaty sú zaradené pohľadávky 4 veriteľov v celkovej výške 92.009,88 EUR.
Prihláška jednej nezabezpečenej pohľadávky veriteľa – SR – Krajský súd v Bratislave vo výške 754,00 € bola
doručená správcovi po zverejnení oznámenia o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť
rozvrh zo všeobecnej podstaty, takže v zmysle § 28 ods.3 ZKR uspokojená nebude.

Oddelená podstata v konkurznom konaní nebola vytvorená.
V konkurznom konaní neprebiehali žiadne spory o určenie pohľadávok, ani žiadne spory, ktorými môže byť dotknutý
majetok podliehajúci konkurzu.

ROZVRHOVÁ ČASŤ

Suma výťažku zo speňaženia určená na uspokojenie veriteľov zo všeobecnej podstaty je 3.459,04 € (7.575,35 € 4.116,31 € ) .
Táto suma je pomerne rozpočítaná medzi nezabezpečených veriteľov takto:

VERITEĽ
Slovenská konsolidačná, a.s.
SR – Daňový úrad Košice
Sociálna poisťovňa
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
SPOLU

PRIHLÁSENÁ SUMA

UZNANÁ SUMA

% UZNANÝCH POHĽADÁVOK

SUMA ROZVRH

4.592,42 €

4.592,42 €

4,99 %

172,61€

69.877,03 €
17.427,57 €

69.877,03 €
17.427,57 €

75,95 %
18,94 %

2.627,14 €
655,14 €

112,86 €
92.009,88 €

112,86 €
92.009,88 €

0,12 %
100,00 %

4,15 €
3.459,04 €

Podľa § 101 ods. 1 ZKR po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení
pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca
bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku. Na ten účel správca zverejní
v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu
ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým
členom veriteľského výboru.
Na základe uvedeného správca určuje Okresnému súdu Košice I ako lehotu 30 dní na schválenie, prípadne
podanie odôvodnených námietok voči návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po nadobudnutí účinkov zverejnenia návrhu konečného rozvrhu
výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

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

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K004014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 607 901
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Railway Casted
Components, a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 (ďalej len
„úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok,
pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: Spoločenstvo pri Kukuričňáku
Sídlo: SNP 1163/11, 056 01 Gelnica, IČO: 31 267 785
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

526 €
1
Neuplatnené
76/1
17.02.2017

V Košiciach, dňa 17.02.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K004015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. arch. Michal Kuvik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maša 18, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.4.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2017 S715

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2017 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. arch. Michal Kuvik, narodený 13.04.1957, bytom
Maša 18, 053 11 Smižany, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Pribinova 8, 040 01 Košice, počas stránkových hodín, a to
v pracovných dňoch Po - Pia od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadanie do spisu možno podávať na uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle 055/622 1992.

K004016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. arch. Michal Kuvik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maša 18, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2017 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. arch. Michal Kuvik, narodený 13.04.1957, bytom
Maša 18, 053 11 Smižany, v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.5.2000, informuje veriteľov, že
uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32K/2/2017 zo dňa 10.2.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. JUDr. František Kočka, as the bankruptcy truste of the bankrupt: Ing. arch. Michal Kuvik, born 13.04.1957,
Maša 18, 053 11 Smižany, according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May
2000, would like to inform creditors that by the decision of the Okresný súd (District Court) Košice I, 32K/2/2017
dated 10.2.2017, bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. František Kočka, správca
Pribinova 8, 040 01 Košice, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 51
Košice, k číslu konania 32K/2/2017. 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 uspokojovania pohľadávky 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. 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 "BRA") the creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee on address JUDr. František Kočka,
správca Pribinova 8, 040 01 Košice, Slovenská republika, and in one copy to the court Okresný súd (District Court)
Košice I, Štúrova 29, 041 51 Košice, with the No. 32K/2/2017, Each claim must be registered separately. The
registration has to provide information about the name, surname, and the address of the firm and the seat of the
creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s
general estate ant the amount of the principal and the interest, the legal cause of the interest. The registration has to
bile filled in a special registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the
website www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their
claims in the same way. They also state in the registration form the conditionon which the claim is dependent.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about
the bject to which the security is tied. Documents prooving the information provided in the registration form have to
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

24

Obchodný vestník 37/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.02.2017

the bject to which the security is tied. Documents prooving the information provided in the registration form have to
be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. 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.

K004017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HS - INGREAL a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 212 156
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2016 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Milan Okajček, správca, sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, ako správca majetku úpadcu HS-INGREAL a.s.
v konkurze, sídlom Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 36212156, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovné pohľadávky veriteľa uplatnené prihláškou
doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ

Por. č.

Jozef Málik, bytom 739, Rosina
Ing. Iveta Ivánová, bytom Detvianska 2197/2, Košice

Poradie
iná pohľadávka

1

iná pohľadávka

1

Celková suma

Dátum doručenia

10.746,03 €

16.2.2017

7.046,03 €

16.2.2017

Poučenie:
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť rozvrh bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
V Košiciach, dňa 17. februára 2017
JUDr. Milan Okajček, správca

K004018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Cako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1967
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2016/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu Peter Cako, narodený: 07.12.1967, trvale bytom:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava, v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledujúcu pohľadávku:
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332 v celkovej prihlásenej
sume 186,92 €.

V Bratislave, dňa 17.02.2017
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K004019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Lepóni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zábreh 55/1527, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1992
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/58/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/58/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
č.
opis súpisovej zložky majetku
zl.

súpisová
hodnota

1

peňažná hotovosť úpadcu vo výške 996,12 €

996,12 €

2

peňažná pohľadávka vo výške 663,88 €, dlžník: Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, právny dôvod:
663,88 €
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

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

K004020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 607 901
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z 3. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Úpadca: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46
607 901
Spisová značka konkurzného konania: 1K/14/2015
Dátum konania: 15.02.2017
Miesto konania: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava
Čas konania: 14.00 hod.
Prítomní:
a. Zvolávateľ: Mgr. Martin Molnár, komplementár, FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
konkurznej podstaty, značka správcu S1752
b. Linde Gas k.s., predseda veriteľského výboru
c. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., člen veriteľského výboru
d. JO – STEL s.r.o., člen veriteľského výboru
Program zasadnutia:
1. Prezencia
2. Uloženie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu
3. Záver
Priebeh zasadnutia veriteľského výboru:
1) Prezencia
Správca konkurznej podstaty úpadcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. (ďalej len správca) konštatuje, že
zvolanie zasadnutia veriteľského výboru bolo uskutočnené v súlade s ust. § 38 ods. 1 ZKR, za účelom hlasovania
veriteľského výboru o uložení záväzného pokynu a odporúčania pri speňažovaní majetku úpadcu.
Správca ako zvolávateľ zasadnutia veriteľského výboru konštatuje, že zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnili
predseda veriteľského výboru Linde Gas k.s. (ďalej len „predseda veriteľského výboru“), člen veriteľského výboru
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „DÔVERA“) a člen veriteľského výboru JO-STEL s.r.o. (ďalej len
„JO-STEL“), a to na účely hlasovania písomným hlasovaním „per rollam“.
Predseda veriteľského výboru doručil písomné hlasovanie „per rollam“ k bodu 2. Programu zasadnutia zo dňa
15.02.2017 správcovi dňa 15.02.2017.
Člen veriteľského výboru DÔVERA a JO-STEL pred zasadnutím veriteľského výboru doručil písomné hlasovanie
„per rollam“ k bodu 2 Programu zasadnutia zo dňa 14.02.2017 správcovi dňa 14.02.2017.
Predseda skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný v súlade s § 38 ods. 2 ZKR, nakoľko sú prítomní
všetci jeho členovia.
2) Uloženie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu
Správca konštatuje, že v zmysle § 38 ods. 3 ZKR, na účely uznašaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského
výboru považujú za prítomných. Toto právo v zmysle § 38 ods. 3 ZKR pred samotným zasadnutím veriteľského
výboru využili 3 členovia veriteľského výboru, vrátane Predsedu veriteľského výboru.
Hlasovanie:
Za: 3 hlasy (Linde Gas k.s., DÔVERA, JO-STEL)
Proti: 0 hlasov
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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Zdržal sa: 0 hlasov
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že bol dosiahnutý súhlas nadpolovičnej väčšiny členov veriteľského
výboru a veriteľský výbor prijal nasledujúce
Uznesenie č. 1/2017 zo dňa 15.02.2017
Veriteľský výbor ukladá súhlas s vylúčením súpisovej zložky č. 193. (Chemsol EMI – inventarizačné č.
138240009, množstvo: 280 kg) a 198. (Molit 2000 SF1 – inventarizačné č. 138240025, množstvo: 360 kg) zo
súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 66/2016 zo dňa
07.04.2016 pod položkou K007693..
3) Záver
Predseda veriteľského výboru je povinný do 5 dní od zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na
Okresný súd Prešov do konkurzného spisu a správcovi.
V Košiciach, dňa 15.02.2017
.............................................
predseda veriteľského výboru

K004021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Nekanovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.9.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lea Gubová
Sídlo správcu:
Hornopotočná 16, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/29/2015 S 1269
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/29/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu Lenka Nekanovičová, nar. 1.9.1976, Františkánska 3, 917 01 Trnava doplňujem
o nasledovnú súpisovú zložku majetku:
Iná majetková hodnota, zrážka zo mzdy úpadcu Lenka Nekanovičová, nar. 1.9.1976, Františkánska 3, vo výške
85,09 Eur uskutočnená za mesiac 01/2017, súpisová hodnota 85,09 Eur.
V Trnave, dňa 16.02.2017, JUDr. Lea Gubová, správca

K004022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roľnícke družstvo PRIETRŽ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prietrž 176, 906 11 Prietrž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 590 053
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2015 S1772
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 Trnava
25K/18/2015
Iné zverejnenie

Dňa 15.2.2017 bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa Rekreačné služby mesta Senica, spol. s.r.o.,Tehelná
1152/53, 905 01 Senica, IČO: 44 525 371 v celkovej výške 2.533,50 EUR.
V súlade s ustanovením §28 ods. 3 zákona č. 7/2005 ZKR bola dňa 17.2.2017 prihlásená pohľadávka
zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 223.
V Dun.Strede, 17.2.2017
JUDr. Marieta Katona - správca

K004023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CC Development s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 11 / 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 695 734
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/84/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/84/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu CC Development s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Nám.
SNP 11, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36 695 734, týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG so sídlom Sparkassenplatz 3, 3910
Zwettl, Rakúska republika, číslo zabezpečených pohľadávok v zozname pohľadávok: 18,19,20,21,22.:

1. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Umiestnenie a prevádzkovanie reklamy na rekl. zariadeniach na základe zmluvy o podnájme za
obdobie 02/2017 v čiastočnej úhrade poukázané od spoločnosti FORAX, s.r.o.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 176,40 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.02.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

2. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Umiestnenie a prevádzkovanie reklamy na rekl. zariadeniach na základe zmluvy o podnájme za
obdobie 03/2017 poukázané od spoločnosti FORAX, s.r.o..
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 360,00 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň zapísania majetku do súpisu: 15.02.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

3. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Umiestnenie a prevádzkovanie reklamy na rekl. zariadeniach na základe objednávky za 01/2017
poukázané od spoločnosti TESLUX, s.r.o.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.02.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

4. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Umiestnenie a prevádzkovanie reklamy na rekl. zariadeniach na základe objednávky za 02/2017
poukázané od spoločnosti TESLUX, s.r.o.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.02.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
Ing. Vojtech Švantner
správca úpadcu

K004024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slabejová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podvysoká 170, 023 57 Podvysoká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1983
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/4/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/4/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok

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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Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Alena Slabejová, bytom Podvysoká 170, 023 57
Podvysoká, nar.: 19.03.1983,(do 04.01.2011 podnikajúci pod obchodným menom: Alena Slabejová – IN EUROPE,
s miestom podnikania: 023 57 Podvysoká 170, IČO: 44845014), týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č.
7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného
veriteľa, ktorá bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Číslo
prihlášky

Veriteľ

WM Consultig &
Communication, s.r.o.,
1
So sídlom Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, IČO:
34 127 798

Istina

Úroky

Úroky
omeškania

10 178,76 1 314,06
851,21 €
€
€

z Náklady
uplatnenia

z Celková
suma

1 661,59 €

14 005,62 €

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K004025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kostelná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prašník 264, 922 11 Prašník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/13/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/13/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Katarína
Kostelná, nar. 03.05.1990, bytom 922 11 Prašník 264, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava
pod sp. zn. 36K/13/2016, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku
všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
A. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE
Č. súp. zl. Banka

Číslo účtu

Popis

Dátum transakcie

Súpisová hodnota

10.

1000140614/3100

zrážky zo mzdy úpadcu 01/2017

15.02.2017

55,64 €

Sberbank Slovensko, a.s.

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BK Electric BB, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malachovská cesta 46, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 621 536
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2011
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2011
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu: BK Electric BB, s.r.o. „v konkurze“ so sídlom
Malachovská cesta 46, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 621 536, č. k. 2K/45/2011 týmto oznamuje veriteľom
úpadcu zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty v súlade s § 96 ods. 2) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v súlade s § 96 ods. 3) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v úradných hodinách v kancelárii správcu.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 17.02.2017

K004027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Michalko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dudvážska 5101/8, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/33/2014_S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/33/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Mgr. Michal Mihálik, správca úpadcu Richard Michalko, bydlisko: Dudvážska 5101/08, 821 07 Bratislava, dátum
narodenia: 18.03.1983, štátny občan SR, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate v zmysle
ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR, pričom sa oznamuje aj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZKR dotknutý zabezpečený veriteľa a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky
proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do
neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada. V zmysle ustanovenia § 96 ods. 4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj
námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu
alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom. Zoznam pohľadávok proti
podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať v sídle správcu, po predchádzajúcom
dohovore termínu so správcom.
Mgr. Michal Mihálik - správca
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K004028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferrara s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárová 30, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 298 386
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/23/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová úpadcu : Ferrara s.r.o., so sídlom Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO
: 45 298 386, týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávky nasledovných veriteľov, ktorých prihlášky pohľadávok boli správcovi doručené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:

Veriteľ:
Sídlo:

ALL – TRANS, s.r.o.
Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

Veriteľ:
Sídlo:

22.234,67 eur
2
31.1.2017
neuplatnené
407-408
31.01.2017

Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

Veriteľ:
Sídlo:

1.000,00 eur
1
13.2.2017
neuplatnené
409
13.02.2017

Zoltán Jankóšik
Gemer 75, 982 61 Gemer, Slovenská republika

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:

16.688,28 eur
1
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Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

Veriteľ:
Sídlo:

Deň vydania: 22.02.2017
14.2.2017
neuplatnené
410
16.02.2017

Igor Mestický, s.r.o.
Zelená 443/5, 010 03 Žilina, Slovenská republika

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

6.178,05 eur
1
15.2.2017
neuplatnené
411
16.02.2017

JUDr.Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K004029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Balcar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sverepec 6, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2015S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) s primeraným použitím
ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, JUDr. Alojz Žitník,
správca úpadcu Milan Balcar, nar. 23.02.1967, Sverepec 6, 017 01 Považská Bystrica, občan SR na základe
záväzného pokynu zástupcu veriteľov – Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava zo dňa 14.
februára 2017 oznamujem dražbu nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty zverejneného v
Obchodnom vestníku pod číslom OV č. 169/2015 dňa 3. septembra 2015, pod por. č. 4/, 5/ a 6/, a to za
nasledovných podmienok:
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu Milan Balcar, nar. 23.02.1967, Sverepec 6, 017 01 Považská Bystrica,
občan SR, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Presnú špecifikáciu a opis na základe znaleckého posudku záujemca získa v kancelárii správcu Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica po vopred telefonicky dohodnutom termíne alebo na tel. č. 042/426 17 44, 45.
Podmienka vstupu pre verejnosť: vstupné vo výške 3,-€/osoba
Miesto konania dražby:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kancelária správcu JUDr. Alojza Žitníka so sídlom Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 24.03.2017 o 10.00 hod.
Kolo dražby: druhé
Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve úpadcu vedené na liste vlastníctva LV č. 445 nachádzajúce sa v
okrese Považská Bystrica, obec Sverepec, katastrálne územie Sverepec, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/6
a nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve úpadcu vedené na liste vlastníctva LV č. 239 nachádzajúce sa
v okrese Považská Bystrica, obec Sverepec, katastrálne územie Sverepec, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/3
Ø stavba - rodinný dom, súpisné číslo 6, na pozemku parcelné č. KN „C“ 554 (v podiele 1/6)
Ø pozemok – parcelné číslo KN „C“ 553 – orná pôda o výmere 2839 m2 (v podiele 1/3)
Ø pozemok – parcelné číslo KN „C“ 554 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 666 m2 (v podiele
1/3)
Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti spoločne ako celok, ako sú uvedené na predmetných listoch
vlastníctva.
Opis a stav predmetu:
Posudzovaná nehnuteľnosť - rodinný dom súpisné číslo 6 je situovaný v zástavbe samostatne stojacich
rodinných domov v obci Sverepec, okres Považská Bystrica na pozemku p. č. KN-C 554. Dom je prízemný
s čiastočným podpivničením a stavebne upraveným podkrovím. Základný pôdorys je pravidelný štvorec
o pôdorysných rozmeroch 10,22*10,22 m s verandou a jednou izbou. Vstup do domu je z bočnej strany podľa
projektovej dokumentácie a skutočnosti. Vstupným zádverím je prístupná tzv. denná časť bytu tvorená dispozične
po pravej strane WC, kúpeľňou, kuchyňou a dvoch izieb. Na podlaží je podkrovná izba. V suteréne sú skladové
priestory, kotolňa. Prístup k domu je vjazdom z jestvujúcej miestnej komunikácie. Objekt je zásobovaný pitnou
vodou z verejnej siete, odkanalizovanie je do vlastnej ČOV. Zásobovanie elektrickou energiou je zabezpečené
z jestvujúceho vzdušného vedenia NN. Je plynofikovaný rodinný dom v súčasnosti pre vykurovanie. Rodinný dom
je vhodný pre 4 člennú rodinu.
Technické riešenie:
Rodinný dom je založený na základových pásoch z betónu prostého a obvodové konštrukcie sú z monolitického
betónu. Obvodové murivo je z tehál a kvádrov v hrúbke 450 mm, so zateplením 100 mm a silikátovou omietkou.
Vnútorné nosné murivo je vyhotovené v hrúbke 250 mm. Priečky v interiéri sú vyhotovené z priečkoviek. Obvodové
murivo je zateplené systémom s doskami na báze EPS-F 100. Dom je prestrešený sedlovou strechou, krov je
drevená stolica a krytina je pozinkovaný plech. Okná sú plastové so zasklením z izolačného dvojskla a so
žalúziami. Stropné konštrukcie nad prízemím a suterénom sú monolitické ž. b. dosky. Vnútorné schodisko je
monolitické železobetónové dvojramenné. Podlahy v obytných priestoroch sú plávajúce laminátové, ostatné
doplnkové a v sociálnych priestoroch sú keramické dlažby. Vnútorné omietky sú vápenno cementové, sanitárne
priestory sú obložené keramickým obkladom. Vykurovanie je teplovodné s núteným obehom a s plechovými
radiátormi, v podkroví sú panelové. Ako zdroj je kotol na plyn Viessmann. Vybavenie kuchyne je štandardné
rovnako zariaďovacie predmety. V sociálnych priestoroch sú zdravotechnické predmety umývadlo, WC, sprcha.
Dom zodpovedá veku a údržbe.
Vedľajšia stavba je priamo naviazaná na rodinný dom, dispozične pozostáva z garážového státia, skladového
hospodárstva a suchého WC. Je to murovaný objekt, ktorý nie je zameraný a nie je zakreslený na mape KN a nie je
ani legislatívne vysporiadaný – stavebne odsúhlasený. Murivo je z betónových tvárnic, stropy sú monolitické
betónové dosky a strecha je sedlová pokrytá škridlou. Podlahy sú hrubé betónové, vráta sú oceľové. Okná sú
jednoduché oceľovo drevené zdvojené. Dvere sú plné. Objekt je omietnutý tým istým spôsobom ako rodinný dom
a rovnakou omietkou.
Pozemky sa nachádzajú v obci Sverepec v obytnej zóne rodinných domov, širšia časť centra. Zasieťovanie je
elektro prípojkami, voda je z verejnej siete, kanalizácia ide do vlastnej ČOV, je možnosť napojenia na verejnú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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elektro prípojkami, voda je z verejnej siete, kanalizácia ide do vlastnej ČOV, je možnosť napojenia na verejnú
kanalizáciu, dom je plynofikovaný. Pozemky majú prístupovú miestnu komunikáciu s asfaltobetónovým krytom
s priamou väzbou na štátnu cestu prvej triedy I/61 a s blízkym privádzačom na diaľnicu, čo je bonus obce a má za
následok neustále zvyšovanie cien pozemkov. Pozemky sú mierne svahovité s orientáciou na juh. Ceny pozemkov
po vybudovaní diaľnice vzrástli na cca 25-35EUR/m2.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle
ustanovenia § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ
nadobudne predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:
Poznámky na LV č. 445:
UPOVEDOMENIE o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti : rod.
dom č.s. 6 na parc.č.KN-C 554 na podiel pov. Balcar Milan v prospech opr. NORTHFINDER a.s., Lužianky v
exekučnom konaní č. EX 164/10 zo dňa 19.8.2011 vedenom súd. exekútorom JUDr. Jaroslavom Kabáčom,
Mládežnícka 325/23, Pov. Bystrica- P 474/11- 154/11
Exekútorský úrad Považská Bystrica (JUDr. Jaroslav Kabáč) UPOVEDOMENIE č. EX 440/2011 zo dňa 04.06.2015
o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti : rod. dom č.s. 6 na
pozemku parc. KNC č. 554 v prospech opr. VŠZP, a.s., pobočka Pov. Bystrica IČO: 35937874, povinnému sa
zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou.- P 221/15- 126/15
Exekútorský úrad Topoľčany (Mgr. Július Rosina) UPOVEDOMENIE č. EX 1239/09 zo dňa 11.06.2015 o spôsobe
vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti : rod. dom č. s. 6 na pozemku parc. KNC č. 554 v prospech opr.
CRESS Slovakia, s.r.o., Zemianska 681/13, 956 21 Jacovce IČO: 36 546 887, povinnému sa zakazuje nakladať s
nehnuteľnosťou.- P 274/15- 169/15
Vyhlásenie konkurzu na základe Uznesenia Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40K/29/2015 zo dňa 13.7.2015 (
Obchodný vestník č. 136/2015) na vlastníka Milan Balcar. -P 298/15- 185/15 Osv. o ded. D 43/2002-Z
1039/02-52/02
ČASŤ C: Ťarchy na LV č. 445
V poradí 1. EXEKUČNÝ PRÍKAZ na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: rod. dom č. s. 6 na
parc.č.KN-C 554 na podiel pov. Balcar Milan v prospech opr. CRESS Slovakia, a.s, Jacovce v exekučnom konaní č.
EX 1239/09 zo dňa 28.4.2010 vedenom súd. exekútorom Mgr. Július Rosina, Stummerova 1553, 955 01 TopoľčanyZ 1462/10- 86/10 pz
V poradí 4. EXEKUČNÝ PRÍKAZ na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: rod. dom č. s. 6 na
parc.č.KN-C 554 na podiel pov. Balcar Milan v prospech opr. NORTHFINDER a.s., Lužianky v exekučnom konaní č.
EX 164/10 zo dňa 19.8.2011 vedenom súd. exekútorom JUDr. Jaroslavom Kabáčom, Mládežnícka 325/23, Pov.
Bystrica- Z 2369/11- 154/11
Exekútorský úrad Považská Bystrica (JUDr. Jaroslav Kabáč) EXEKUČNÝ PRÍKAZ č. EX 440/2011 zo dňa
04.06.2015 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti : rod. dom č. s. 6 na pozemku parc. KNC č.
554 v prospech opr. VŠZP, a.s., pobočka Pov. Bystrica IČO: 35937874.- Z 1535/15-127/15
Poznámky na LV č. 239:
UPOVEDOMENIE o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti :
parc.č.KN-C 553, 554 na podiel pov. Balcar Milan v prospech opr. NORTHFINDER a.s., Lužianky v exekučnom
konaní č. EX 164/10 zo dňa 19.8.2011 vedenom súd. exekútorom JUDr. Jaroslavom Kabáčom, Mládežnícka
325/23, Pov. Bystrica- P 474/11- 154/11
Exekútorský úrad Považská Bystrica (JUDr. Jaroslav Kabáč) UPOVEDOMENIE č. EX 440/2011 zo dňa 04.06.2015
o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti : pozemky parc. KNC č.
553, 554 v prospech opr. VŠZP, a.s., pobočka Pov. Bystrica IČO: 35937874, povinnému sa zakazuje nakladať s
nehnuteľnosťou. - P 221/15- 126/15
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Exekútorský úrad Topoľčany (Mgr. Július Rosina) UPOVEDOMENIE č. EX 1239/09 zo dňa 11.06.2015 o spôsobe
vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti : pozemky parc. KNC č. 553, 554 v prospech opr. CRESS Slovakia,
s.r.o., Zemianska 681/13, 956 21 Jacovce IČO: 36 546 887, povinnému sa zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou. - P
274/15- 169/15
Vyhlásenie konkurzu na základe Uznesenia Okresného súdu Trenčín sp.zn. 40K/29/2015 zo dňa 13.7.2015 (
Obchodný vestník č. 136/2015) na vlastníka Milan Balcar. -P 298/15- 185/15 Osv. o ded. D 43/2002-Z
1039/02-52/02
ČASŤ C: Ťarchy na LV č. 239
Vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí a trpení ochranného pásma na pozemku parc. KNC
č. 553 v rozsahu vyznačenom v GP č. 0809/2015 vyhotovenom dňa 18.09.2015 v prospech Stredoslovenská
energetika - Distribúcia , a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina , IČO: 36 442 151, v súlade so zákonom o
energetike č. 251/2012 Z. z. - Z 2958/15 - 5/16
V poradí 1. EXEKUČNÝ PRÍKAZ na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parc. č. KN-C 553,
554 na podiel pov. Balcar Milan v prospech opr. CRESS Slovakia, a.s, Jacovce v exekučnom konaní č. EX 1239/09
zo dňa 28.4.2010 vedenom súd. exekútorom Mgr. Július Rosina, Stummerova 1553, 955 01 Topoľčany Z
1462/10-86/10 pz
V poradí 4. EXEKUČNÝ PRÍKAZ na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parc. č. KN-C 553,
554 na podiel pov. Balcar Milan v prospech opr. NORTHFINDER a.s., Lužianky v exekučnom konaní č. EX 164/10
zo dňa 19.8.2011 vedenom súd. exekútorom JUDr. Jaroslavom Kabáčom, Mládežnícka 325/23, Pov. Bystrica- Z
2369/11- 154/11
Exekútorský úrad Považská Bystrica (JUDr. Jaroslav Kabáč) EXEKUČNÝ PRÍKAZ č. EX 440/2011 zo dňa
04.06.2015 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky parc. KNC č. 553, 554 v
prospech opr. VŠZP, a.s., pobočka Pov. Bystrica IČO: 35937874.- Z 1535/15- 127/15
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku:
Ø znalecký posudok č. 8/2016 vypracovaný znalcom Ing. Jaroslav Fecko, a to pre nehnuteľnosti - rodinný
dom, všeobecná hodnota - podiel úpadcu v 1/6 predstavuje sumu
12.502,66,-EUR
-

orná pôda, všeobecná hodnota - podiel úpadcu v 1/3 predstavuje sumu 15.283,28,-EUR

-

zastavané plochy a nádvoria - podiel úpadcu v 1/3 predstavuje sumu 6.637,80,-EUR.

Najnižšie podanie:
30.981,37,-€
Minimálne prihodenie:
1.000,00,-€
Dražobná zábezpeka:
a) výška – 3.000,00,-€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky – účet úpadcu č. účtu: 4021944148/7500, IBAN
SK0475000000004021944148 vedenom v ČSOB a.s., pobočka Považská Bystrica pod VS: (IČO účastníka
dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZÁBEZPEKA, meno
a priezvisko, resp. obchodné meno. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, šekom alebo v
hotovosti.
Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

37

Obchodný vestník 37/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.02.2017

c)lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámenia o dražbe v Obchodnom vestníku a
končí otvorením dražby.
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu správcu vedený v konkurznej veci č. účtu:
4021944148/7500, IBAN SK0475000000004021944148 vedený v ČSOB a.s., pobočka Považská Bystrica alebo
originál potvrdenia banky o vklade sumy vo výške dražobnej zábezpeky na účet správcu vedený v konkurznej veci
č. účtu: 4021944148/7500, IBAN SK0475000000004021944148 vedenom v ČSOB a.s., pobočka Považská
Bystrica.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením jednorazovo, po odpočítaní zaplatenej
zábezpeky, na bankový účet úpadcu č. účtu.: 4021944148/7500, IBAN SK0475000000004021944148 vedený v
ČSOB a.s., pobočka Považská Bystrica, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak
ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK, meno a priezvisko, resp. obchodné meno, tak aby bola
na účet pripísaná do 15 dní od konania dražby. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním.
Platba zmenkou je neprípustná.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobnú zábezpeku vráti správca účastníkovi dražby, ktorý sa nestal vydražiteľom, na ním určený účet, a to bez
zbytočného odkladu po skončení dražby. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny
dosiahnutej vydražením.
Obhliadka predmetu dražby:
Dátum a čas obhliadky je nutné dohodnúť vopred v kancelárii správcu na telefónnom čísle: 042 / 426 17 44,45.
Miesto obhliadky: Pred predmetom dražby.
Organizačné opatrenia:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu
minimálne 15 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do
zoznamu účastníkov dražby. 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 dražobníkovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia,
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách
c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d) ak ide 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), nie starší ako mesiac,
e) 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 dražbe.
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 opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním
spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa náhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil
(úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky. V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky. V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením
vydražiteľom, dražobník 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 dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom
katastri záznamom.
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 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 dražobník predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov, na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše
„Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše vydražiteľ a dražobník. Všetky náklady spojené s
odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. 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. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím
predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica
POUČENIE podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt
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.

(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
V Považskej Bystrici dňa 16. februára 2017
JUDr. Alojz Žitník, správca

K004030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 607 901
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
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

39

Obchodný vestník 37/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.02.2017

Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, so sídlom správcovskej
kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR, značka správcu: S1752, správca úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 na základe uloženia súhlasu veriteľského výboru zo dňa
15.02.2017 v súlade s § 81 ods. 1 ZKR
vylučuje nasledovný majetok
Hnuteľný majetok
Por. Opis
súp.
č.
majetku
193.
198.

Chemsol EMI
Molit 2000 SF 1

zložky Výrobné
číslo
138240009
138240025

Počet
ks/kg/l

Jednotková
cena

Hodnota majetku v Spoluvlastnícky
EUR
podiel

Deň
zápisu
súpisu

280
360

1,95 eur
2,80 eur

546,00
1008,00

07.04.2016
07.04.2016

1/1
1/1

do

V Košiciach, dňa 17.02.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K004031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Limba - Skalka, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternícka 117/19, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 589 821
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/70/2016 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/70/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu Limba
- Skalka, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Veternícka 117/19, 967 01 Kremnica, Slovenská republika, IČO: 31
589 821 v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje bankový účet, na ktorý možno zložiť kauciu
pre popretie pohľadávky:
účet vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., číslo: 0177447422/0200 (IBAN: SK84 0200 0000 0001 7744 7422);
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
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.
T. R. I. Solutions k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Limba - Skalka, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternícka 117/19, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 589 821
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/70/2016 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/70/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu Limba
- Skalka, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Veternícka 117/19, 967 01 Kremnica, Slovenská republika, IČO: 31
589 821 v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli správcom zapísané
nasledujúce pohľadávky doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
- pohľadávky veriteľa ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281, prihlásené súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok s poradovým číslom 1, doručenou správcovi dňa 17.02.2017: pohľadávka
por. č. 1 – v celkovej prihlásenej sume 169,67 EUR; pohľadávka por. č. 2 – v celkovej prihlásenej sume 454,77
EUR; pohľadávka por. č. 3 – v celkovej prihlásenej sume 561,61 EUR; pohľadávka por. č. 4 – v celkovej prihlásenej
sume 1.043,66 EUR; pohľadávka por. č. 5 – v celkovej prihlásenej sume 8.204,35 EUR.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K004033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Lipták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Vozára 198/16, 980 52 Hrachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4 K 61/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4 K 61/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č. Položka súpisu

druh

hodnota

podstata

4

motorové vozidlo

SEAT, skriňová karoséria, WIN : VSSZZZ9KZYR016119, EČV RS 478 CG

300 €

všeobecná

5

finančná hotovosť

zrážky zo mzdy 1/2017

35 €

všeobecná

Vo Zvolene 17.2.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková
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K004034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SOVEREIGN SLOVAKIA s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malookočská 11/356, 930 29 Okoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 646 097
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/37/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/37/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správcovi boli doručená prihláška pohľadávky, ktoré správca zapísal do zoznamu pohľadávok, pričom podľa § 28
ods. 3 ZKR sa zverejňujú nasledovné údaje zo zoznamu pohľadávok:
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava vo výške 1022,50 Eur, doručená dňa
20.09.2016
HENKEL MAGYARORSZÁG Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelösségü, Dávid
6, Budapešť, Maďarská repulika, vo výške 9192,95 Eur, doručená dňa 10.10.2016

Ferenc

utca

K004035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 607 901
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, so sídlom správcovskej
kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
dopĺňa súpis majetku všeobecnej podstaty

Por.
Suma
č.

Mena Právny dôvod vzniku

Meno
dlžníka

a priezvisko/názov

Hodnota
majetku
EUR

náhrada
škody Stanislav
Varga,
nar.
1395. 124.763,76 EUR spôsobená úmyselným 20.03.1986, ul. Jarná č. 226/5, 124.763,76
trestným činom
Margecany

v Dôvod zapísania do súpisu

Deň zápísania
do súpisu

konanie vedené na Okresnom
súde Spišská Nová Ves, sp. 17.02.2017
zn. 3T/146/2015

V Košiciach, dňa 17.02.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
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K004036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Somorovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zapotok 70, 900 81 Šenkvice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2016 S1636 BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/25/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 13
iná majetková hodnota
suma
22,74 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 22,74 EUR
deň zapísania majetku
14.02.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.

K004037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SWT logistics s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 70, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 035 161
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/12/2016/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/12/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod zn. č.: S1568, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, ako
reštrukturalizačný správca dlžníka SWT logistics s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12
Detva, IČO: 47 035 161, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka
číslo: 23781/S (ďalej len „Dlžník“) týmto podľa ust. § 126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva
schôdzu veriteľov Dlžníka, ktorá sa uskutoční:
·

dňa 04.04.2017 o 11.00 hod. (prezentácia od 10.40 hod.),

·

v sídle kancelárie správcu na adrese: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica.
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Predmetom schôdze veriteľov Dlžníka bude:
1) Otvorenie schôdze veriteľov;
2) Správa Dlžníka o stave podniku Dlžníka;
3) Zistenie stanovísk veriteľov Dlžníka;
4) Hlasovanie schôdze o prípadnom návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka v zmysle poslednej vety
ust. § 126 ods. 3 ZKR;
5) Voľba veriteľského výboru v zmysle ust. § 127 ZKR;
6) Rôzne, Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti v prípade fyzických osôb a dokladom totožnosti a výpisom z príslušného registra
vedeného podľa osobitného predpisu nie staršieho ako 3 mesiace v prípade právnických osôb.
Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti, výpisom z príslušného registra vedeného podľa
osobitného predpisu nie staršieho ako 3 mesiace a originálom plnej moci na zastupovanie veriteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 17.02.2017
KP recovery, k.s.
reštrukturalizačný správca Dlžníka

K004038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FERZASTAV SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 775 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 18R/1/2015 S 1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
18R/1/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu FERZASTAV SK, so sídlom Závodská cesta
3911/24, 010 01 Žilina, IČO: 36 775 703 týmto oznamuje veriteľom, že veriteľský výbor schválil dňa 13.02.2017
Návrh druhého čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej konkurznej podstaty. V zmysle
schváleného rozvrhu výťažku budú jedotliví veritelia uspokojení nasledovne:
Nezabezpečený veriteľ:

1.

PREFA-STAV, spol. s.r.o., Krušovská 2093, 955 01 Topoľčany, IČO: 34 102 507
Zistená suma: 6.042,19€
Uspokojenie: 592.15€
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Replast spol. s.r.o., Uhoľná 4, 010 01 Žilina, IČO: 31 570 666
Zistená suma: 10.692,22 €
Uspokojenie: 1 047.86€

3.

SEPS, a.s., Búdková cesta 33, 811 04 Bratislava, IČO: 35 686 413
Zistená suma: 53 118,07 €
Uspokojenie: 5 205.71€

4.

RONDOM ZaZ, s.r.o., Cementárenská cesta 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 315 73 312
Zistená suma: 67.733,18€
Uspokojenie: 6 638.02€

5.

GASPIPE, s.r.o., Novozámocká 180, Hurbanovo- Bohatá, IČO: 44 866 861
Zistená suma: 121 068,47€
Uspokojenie: 11 865.02€

6.

RIVECO, s.r.o., Novozámocká 180, Hurbanovo-Bohatá, IČO: 46 834 915
Zistená suma: 60 662,57€
Uspokojenie: 5 945.09€

7.

TERRASTROJ spol. s.r.o., Vlčie Hrdlo 90/A, Bratislava, IČO: 00 643 581
Zistená suma: 1.365,71€
Uspokojenie: 133.84€

8.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pob. Žilina, Hviezdoslavova 26, Žilina, IČO: 35 937 874
Zistená suma: 1.548,24€
Uspokojenie: 151.73€

9.

TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, bratislava, IČO: 36 383 074
Zistená suma: 16.996,44€
Uspokojenie: 1 665.69€

10.

Ing. Miroslav Dulínek- AUTODOPRAVA, Trenčians. Bohuslavice 268, IČO: 41 379 721
Zistená suma: 19.032,84€
Uspokojenie: 1 865.27€

11.

DORYT SK, s.r.o., Rumunská 11, Košice, IČO: 36 586 269
Zistená suma: 208 125,12€
Uspokojenie: 20 396,79€
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.,Bôrická cesta 1960, Žilina, IČO: 36 672 297
Zistená suma: 130,64€
Uspokojenie: 12,80€

13.

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul. 29. Augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484
Zistená suma: 3.656.88 €
Uspokojenie: 358,38€

14.

Doprastav, a.s., Drieňová 27, bratislava, IČO: 31 333 320
Zistená suma: 115.92€
Uspokojenie: 11,36€

15.

AZ CAR, s.r.o., Varín 1052, IČO: 36 417 688
Zistená suma: 6.465.56€
Uspokojenie: 633.64€

16.

VUB leasing a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 318 045
Zistená suma: 22.276,92€
Uspokojenie: 2 183.19€

20.

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., 1 mája Trenčín, IČO: 36 306 410
Zistená suma: 55.233,28€
Uspokojenie: 5 413,00€

21.

Gawaplast Slovakia, s.r.o., Záruby 1, Bratislava, IČO: 35 896 051
Zistená suma: 35.457,27€
Uspokojenie: 3 474,90€

22.

Euro Continental Building, a.s., zamarovská 37/200, Trenčín, IČO: 46 410376
Zistená suma: 8.922,66€
Uspokojenie: 874,44€

23.

VUB, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155
Zistená suma: 83.892,23€
Uspokojenie: 8 221.65€

24.

RAMIRENT spol. s.r.o., Opletalova 65, Bratislava, IČO: 17 321 484
Zistená suma: 5. 013,56€
Uspokojenie: 491,34€
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Ing. Marián Bednár, Inovecká 1137/6, Trenčín,
Zistená suma: 583,25€
Uspokojenie: 57,16€

26.

VÁHOSTAV –SK – PREFA, s.r.o., Horný hričov, IČO: 36 400 653
Zistená suma: 416,74€
Uspokojenie: 40,84€

27.

ASKAM s.r.o., závodská cesta 3911/24, Žilina, IČO: 43 874 037
Zistená suma: 33.410,14€
Uspokojenie : 3 274.28€

28.

MRA Betón, s.r.o., Sverepec 365, Považská Bystrica, IČO: 44 794 819
Zistená suma: 8.422,24€
Uspokojenie: 825.40€

30.

RICos, s.r.o. Švermova 2, Vrútky, IČO: , IČO: 00 152 781
Zistená suma: 1.265,94€
Uspokojenie: 124,07€

31.

ULMA Constructions SK, s.r.o., Bojnická 20, Bratislava, IČO: 31 354 718
Zistená suma: 31.564,14€
Uspokojenie: 3 093,37€

32.

GEOSTAV SLOVAKIA, s.r.o., Továrenská 44, Dubnica Nad Váhom, IČO: 36 403 202
Zistená suma: 152.127,54€
Uspokojenie: 14 908,89€

33.

TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Zistená suma: 6 768,83€
Uspokojenie: 663,36€

34.

Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
Zistená suma: 33 497,90
Uspokojenie: 3 282,88€

35.

Imrich Bujna, Zástavecká 371, Rosice, ČR
Zistená suma: 30 483,00€
Uspokojenie: 2 987,41€
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Popretá suma: 69 748,00€ (Z toho suma na uspokojenie v depozite vo výške 6 922,90€)
36.

Mgr. Rastislav Otruba, Kvačalova 1227/550, 010 01 Žilina
Zistená suma: 750,00 €
Uspokojenie: 73,50€

Správca poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods.7 posledná veta ZoKR „ Náklady uspokojenia pohľadávky
znáša veriteľ sám.“
Týmto zároveň žiadam veriteľov, aby v lehote 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku zaslali
na adresu správcu plichtova.pravo@gmail.com, bankové spojenie - číslo účtu (príp. variabil. symbol), na ktorý
žiadajú vyplatiť prislúchajúcu časť výťažku podľa schváleného čiastkového rozvrhu výťažku.
JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca

K004039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kysela Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajov 330, 023 02 Dunajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/13/2016 S1170
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/13/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu Milan Kysela, nar.21.3.1988, Dunajov 330, 023 02 Krásno nad Kysucou, zvoláva ďalšiu schôdzu
veriteľov na deň 9.3.2017 o 8.00 v kancelárii správcu Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina.
Program schôdze:
otvorenie
Voľba zástupcu veriteľov
Správa o doterajšej činnosti správcu a stave konkurzného konania
Rôzne a záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z OR. Zástupcovia predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

K004040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Knapíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hromoš 46, 065 45 Hromoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/64/2014 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/64/2014
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 22.02.2017

2K/64/2014
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
v zmysle ust. § 98 a § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“).

I.
Všeobecná časť

Uznesením sp. zn. 2K/64/2014-63 zo dňa 28.11.2014 Okresný súd Prešov (ďalej len ako „Okresný súd“) v právnej
veci navrhovateľa – dlžníka Anna Knapíková, rod. Lorencovičová, nar. 29.07.1971, trvale bytom 065 45 Hromoš
č. 46 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a uznal
ho za malý. Za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Mareka Gulu, správcu so sídlom kancelárie Vajanského
43, 080 01 Prešov.

Na základe ustanovenia za správcu konkurznej podstaty úpadcu vyššie uvedeným uznesením začal správca
konkurznej podstaty vykonávať svoju funkciu, pričom vo veci vyhotovil súpis majetku podstát, prijímal prihlášky
veriteľov, vyhotovil zoznam pohľadávok. Správca riadne a včas zvolal 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa konala
04.03.2015 v sídle správcu, na ktorej sa rozhodlo, že správca JUDr. Marek Gula je ponechaný v tejto funkcii naďalej
a taktiež bol zvolený zástupca veriteľov: Slovenská sporiteľňa, a.s..

V intenciách § 32 ZKR správca konkurznej podstaty každú prihlásenú pohľadávku s odbornou starostlivosťou
preskúmal a porovnal so zoznamom záväzkov úpadcu, zistené pohľadávky v súlade s § 31 ods. 1 ZKR bezodkladne
zapísal do zoznamu pohľadávok. Na základe vyššie uvedených skutočností sú účastníkmi konkurzného konania títo
veritelia:

Zoznam prihlásených pohľadávok:

Veriteľ
Slovenská republika – Krajský súd BA
M.B.A. FINANCE s.r.o.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tatra banka, a.s.
Tatra banka, a.s.
Spolu:

Prihlásená pohľadávka
1.011,50 Eur
21.826,96 Eur
43.885,62 Eur

Zistená suma Popretá pohľadávka
1.011,50 Eur
--21.826,96 Eur ---

2.596,21 Eur
6.091,58 Eur
75.411,87 Eur

2.596,21 Eur
--6.091,58 Eur
--75.411,87 Eur ---

43.885,62 Eur

---

Zabezpečená pohľadávka
----áno
-------

Do konkurzu bola prihlásená jedna zabezpečená pohľadávka veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.. Prihlásená
celková suma: 43.885,62 Eur, bola z časti uspokojená na základe rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty dňa
13.10.2016 v sume 17.273,44 Eur. Ďalšia časť pohľadávky bola uspokojená v konkurznom konaní úpadcu Ján
Knapík, sp.zn. 1K/44/2014, správca JUDr. Jozef Tarabčák, a to na základe rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Knapík, sp.zn. 1K/44/2014, správca JUDr. Jozef Tarabčák, a to na základe rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
v sume 17.029,23 Eur a rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v sume: 718,88 Eur. Aktuálna a zostatková časť
pohľadávky je 8.864,07 Eur, ktorá bola potvrdená veriteľom Slovenská sporiteľňa, a. s. dňa 11.11.2016.

Správca konkurznej podstaty na základe zoznamu majetku, zostaveného a predloženého úpadcom a ďalších
dokladov /§73 ods. 2 ZKR/, vyjadrení a súčinnosti úpadcu /§ 73 ods. 1 v spojení s § 74 ZKR/ a tretích osôb /§ 75/,
prihlášok veriteľov, obhliadky a fyzickej inventúry majetku úpadcu vytvoril súpis majetku všeobecnej podstaty.

Súpis majetku všeobecnej podstaty:
Por.č.

Súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty

Súpisova hodnota

1.

hnuteľná vec – manželská posteľ v BSM

50,- Eur

2.

hnuteľná vec – skrine v BSM

55,- Eur

3.

hnuteľná vec – obývacia stena v BSM

75,- Eur

4.

hnuteľná vec – stolík v BSM

8,- Eur

5.

hnuteľná vec – sedacia úprava 3+2+1 v BSM

35,- Eur

6.

hnuteľná vec – zariadenie detskej izby v BSM

25,- Eur

7.

hnuteľná věc – poschodová posteľ v BSM

5,- Eur

8.

Finančná hotovosť – nevyčerpaná časť preddavku zloženého na účet OS PO

663,88 Eur

9.

Finančná hotovosť – zrážka zo mzdy zo dňa 02.06.2015

30,78 Eur

10.

Finančná hotovosť – zrážka zo mzdy zo dňa 23.07.2015

23,65 Eur

11.

Finančná hotovosť – zrážka zo mzdy zo dňa 24.07.2015

30,78 Eur

12.

Finančná hotovosť – zrážka zo mzdy zo dňa 24.08.2015

30,78 Eur

13.
14.

Finančná hotovosť – zrážka zo mzdy zo dňa 22.12.2016
Finančná hotovosť – zrážka zo mzdy zo dňa 23.01.2017
Spolu:

17,27 Eur
17,27 Eur
1.067,41 EUR

Súp. zl. majetku č.1 hnuteľná vec – manželská posteľ v hodnote 50,- Eur a Súp. zl. majetku č.3 hnuteľná vec
– obývacia stena v hodnote 75,- Eur, boli vylúčené zo súpisu majetku všeobecnej podstaty. Dôvodom
vylúčenia majetku zo súpisu bolo pridelenie majetku do výlučného vlastníctva manžela úpadcu v konaní o
vyporiadanie BSM Uznesením Okresného súdu Stará Ľubovňa, č. 2C/271/2014 zo dňa 28.09.2015, právoplatným a
vykonateľným dňa 19.10.2015. Zverejné v OV č. 188/2016, K022437 zo dňa 30.09.2016.
Súpisové zložky č. 2, 4, 5, 6, 7 zapísané v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č.
28/2015 vydanom dňa 11.02.2015, č. zverejnenia K003152, boli v konaní o vyporiadanie BSM Uznesením
Okresného súdu Stará Ľubovňa zo dňa 28.09.2015, právoplatným a vykonateľným dňa 19.10.2015 pridelené do
výlučného vlastníctva úpadcu Anna Knapíková.
Správca neeviduje žiadne spory o určení popretých pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok
podliehajúci konkurzu.
Čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty v rámci tohto konkurzného konania nebol realizovaný.
Správca podľa § 96 ods.2 ZKR zverejnil v OV č.226/2016, zo dňa 25.11.2016 Oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

II.

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

A) Príjmy: 942,41 EUR

Výťažok zo speňaženia majetku zo všeobecnej podstaty: 942,41 EUR

Por.č.

Súpisová zložka majetku

Výťažok speňaženia

2.

hnuteľná vec – skrine

55,- Eur

4.

hnuteľná vec – stolík

8,- Eur

5.

hnuteľná vec – sedacia úprava 3+2+1

35,- Eur

6.

hnuteľná vec – zariadenie detskej izby

25,- Eur

7.

hnuteľná věc – poschodová posteľ

5,- Eur

8.

Finančná hotovosť – nevyčerpaná časť preddavku zloženého na účet OS PO

663,88 Eur

9.

Finančná hotovosť – zrážka zo mzdy zo dňa 02.06.2015

30,78 Eur

10.

Finančná hotovosť – zrážka zo mzdy zo dňa 23.07.2015

23,65 Eur

11.

Finančná hotovosť – zrážka zo mzdy zo dňa 24.07.2015

30,78 Eur

12.

Finančná hotovosť – zrážka zo mzdy zo dňa 24.08.2015

30,78 Eur

13.

Finančná hotovosť – zrážka zo mzdy zo dňa 22.12.2016

17,27 Eur

14.

Finančná hotovosť – zrážka zo mzdy zo dňa 23.01.2017

17,27 Eur

Spolu:

942,41 EUR

B) Výdavky: 743,51 EUR

1. Pohľadávky proti všeobecnej podstate: 688,48 EUR
Pohľadávky proti podstate priradené k všeobecnej podstate v zmysle § 46 ods. 3 vyhlášky 665/2005 Z. z.
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
P.č. Čas vzniku
1. 05.02.2015
2. 05.02.2015
3. 23.04.2015
4. 14.09.2016
5. 31.10.2016
6. 08.12.2016

Veriteľ
Správca
Správca
Správca
Správca
Správca
Správca

Právny dôvod
Poštovné
Poštovné
Poštovné
Poštovné
Poštovné
Poštovné

Suma
1,15 EUR
1,15 EUR
1,15 EUR
1,15 EUR
1,25 EUR
1,25 EUR

Čas uspokojenia

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7.

08.12.2016 Správca

8.

Poplatky za vedenie účtu
31.10.2016 Bankový účet úpadcu +
Predpokladané poplatky

9. 20.07.2015 Správca
SPOLU:

Administratívne a kancel.potreby

Deň vydania: 22.02.2017
10,- EUR
31.10.2016
30.11.2016
31.12.2016
(5x1,50 EUR) 31.01.2017
28.02.2017
663,88 EUR 11.05.2015
688,48 EUR
7,50 EUR

Paušálna odmena za výkon funkcie do konania I.schôdze veriteľov

2. Predpokladané náklady na ukončenie konkurzu: 19,- EUR

Za účelom ukončenia konkurzného konania správca predpokladá výdavky, ktoré budú pozostávať z :
·
·
·

prevodné príkazy suma vo výške 4x 1,- Eur (poplatok za spracovanie doručeného príkazu na úhradu pre
platbu z účtu úpadcu podľa CENNÍKa BANKOVÝCH SLUŽIEB PRE OBČANOV UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky účinného od 14.4.2014) t. j. 4,- Eur,
poštovné 4x 1,20 Eur = 5,- Eur
z nákladov na tlač, z nákladov na administratívny materiál a poplatky za vedenie a zrušenie účtu:

10,- EUR
3. Odmena správcu z výťažku: 35,57 EUR

V zmysle vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. je odmena správcu z výťažku vypočítaná nasledovne:

Podľa §13 ods. 2 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z.:
942,41 EUR (Výťažok speňaženia) – 707,48 EUR (pohľadávky proti všeob.podstate + predpokl. náklady na ukon.
konkurzu) = 234,93 EUR (základ pre výpočet odmeny správcu)

Podľa §20 ods. 1 písm. b) vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z., za speňaženie hnuteľných vecí a iných majetkových
hodnôt je odmena správcu z výťažku: podľa a) je 5,3104 +podľa b) je 30,261 = 35,5714 EUR = 35,57 EUR

4. Súdny poplatok z výťažku: 0,39 EUR

Súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
(položka 5 písm. c/ sadzobníka súdnych poplatkov – zak.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch) je vypočítaný
nasledovne:

942,41 EUR (Výťažok speňaženia) – 743,05 EUR (pohľadávky proti všeob.podstate + predpokl. náklady na ukon.
konkurzu + odmena správcu z výťažku) = 199,36 EUR (základ pre výpočet súdneho poplatku)
Súdny poplatok: 199,36 EUR (základ pre výpočet súdneho poplatku) x 0,002 = 0,39872 EUR = 0,39 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Výdavky spolu: 688,48 EUR + 19,- EUR + 35,57 + 0,39 = 743,44 EUR

C) Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre zabezpečených
a nezabezpečených veriteľov

Incidenčné žaloby proti správcovi podané neboli, preto pre rozvrhnutie výťažku veriteľom bolo rozhodujúce zistenie
pohľadávok správcom.

1. Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:

Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 942,41 EUR

Celková suma výdavkov konkurzu na speňaženie majetku všeobecnej podstaty: 743,44 EUR

Výsledná suma výťažku určená na Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre zabezpečených
a nezabezpečených veriteľov: 942,41 (príjmy) – 743,44 (výdavky) = 198,97 EUR

2. Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre zabezpečených a nezabezpečených veriteľov:

Veriteľ
Zistená suma
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave 1.011,50 Eur
M.B.A FINANCE s.r.o.
21.826,96 Eur
8.864,07 Eur
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tatra banka, a.s.
Tatra banka, a.s.
Spolu:

Podiel na celkovej sume prihlásených pohľadávok (%)
2,50 %
54,04 %

Suma na rozvrh
4,98 EUR
107,52 EUR

21,95 %

43,67 EUR

2.596,21 Eur 6,43 %
6.091,58 Eur 15,08 %
40.390,32 Eur 100 %

12,79 EUR
30,01 EUR
198,97 EUR

D) Výzva veriteľovi:

Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby mu prostredníctvom pošty na adresu kancelárie: Vajanského
43, 080 01 Prešov alebo prostredníctvom mailu: spravca.gula@gmail.com oznámili svoje čísla účtov v tvare
IBAN a variabilné symboly, na ktoré má správca sumy z rozvrhu výťažku zaslať.

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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E) Schválenie návrhu rozvrhu:

V zmysle § 101 ods.1 ZKR správca žiada zástupcu veriteľov o schválenie konečného rozvrhu výťažku
v lehote 20 dní odo dňa jeho doručenia.

PRÍLOHA:
Rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
v zmysle ust. § 97 a § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“).
I.
Všeobecná časť

Uznesením sp. zn. 2K/64/2014-63 zo dňa 28.11.2014 Okresný súd Prešov (ďalej len ako „Okresný súd“) v právnej
veci navrhovateľa – dlžníka Anna Knapíková, rod. Lorencovičová, nar. 29.07.1971, trvale bytom 065 45 Hromoš
č. 46 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a uznal
ho za malý. Za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Mareka Gulu, správcu so sídlom kancelárie Vajanského
43, 080 01 Prešov.

Na základe ustanovenia za správcu konkurznej podstaty úpadcu vyššie uvedeným uznesením začal správca
konkurznej podstaty vykonávať svoju funkciu, pričom vo veci vyhotovil súpis majetku podstát, prijímal prihlášky
veriteľov, vyhotovil zoznam pohľadávok. Správca riadne a včas zvolal 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa konala
04.03.2015 v sídle správcu, na ktorej sa rozhodlo, že správca JUDr. Marek Gula je ponechaný v tejto funkcii naďalej
a taktiež bol zvolený zástupca veriteľov: Slovenská sporiteľňa, a.s..

Do konkurzu bola prihlásená zabezpečená pohľadávka veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava.

Správca konkurznej podstaty na základe zoznamu majetku, zostaveného a predloženého úpadcom a ďalších
dokladov /§73 ods. 2 ZKR/, vyjadrení a súčinnosti úpadcu /§ 73 ods. 1 v spojení s § 74 ZKR/ a tretích osôb /§ 75/,
prihlášky zabezpečeného veriteľa, ohliadky a fyzickej inventúry majetku úpadcu vytvoril oddelenú podstatu pre
veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s..

Súpis oddelenej podstaty:
Súpisova
hodnota

Por.č. Súpisová zložka majetku
Stavba – dom, sup.č. 46,na parc.č.207, LV č. 184, okr. Stará Ľubovňa, obec Hromoš, k.u. Hromoš
1.
2.

41.564,34 EUR
Hromoš,okr.Stará Ľubovňa
Pozemok – zastavané plochy a nádvoria o výmere 612 m2, parc.č. 207, LV č. 184, okr. Stará Ľubovňa, obec

2.729,52 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.

Pozemok – zastavané plochy a nádvoria o výmere 612 m2, parc.č. 207, LV č. 184, okr. Stará Ľubovňa, obec
2.729,52 EUR
Hromoš, k. u. Hromoš

3.

Pozemok – záhrady o výmere 249 m2, parc.č. 208, LV č. 184, okr. Stará Ľubovňa, obec Hromoš, k.u. Hromoš

1.110,54 EUR
(7x 60,97,-

4.

Pozemok – záhrady o výmere 165 m2, parc.č. 209, LV č. 184, okr. Stará Ľubovňa, obec Hromoš, k.u. Hromoš

735,90 EUR

Spolu: 46.140,30 EUR
Uvedené súpisové zložky boli v bezpodielovom spoluvlastníctve, ktoré bolo vyporiadané Uznesením Okresného
súdu Stará Ľubovňa č.k. 2C/271/2014 – 30 zo dňa 28.09.2015. Nehnuteľnosti na základe tohto rozhodnutia boli
vyporiadané tak, že úpadca nadobudol spoluvlastnícky podiel vo výške ½.
Správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok oddelenej podstaty.
Čiastkový rozvrh v rámci tohto konkurzného konania nebol realizovaný.

Správca podľa § 96 ods.2 ZKR zverejnil v OV č.146/2016, zo dňa 29.07.2016 Oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.

II.
Rozvrhová časť

A) Príjmy

Výťažok
speňaženia

Por.č. Súpisová zložka majetku
Stavba – dom, sup.č. 46,na parc.č.207, LV č. 184, okr. Stará Ľubovňa, obec Hromoš, k.u. Hromoš
1.
2.
3.

Hromoš,okr.Stará Ľubovňa
Pozemok – zastavané plochy a nádvoria o výmere 612 m2, parc.č. 207, LV č. 184, okr. Stará Ľubovňa, obec
Hromoš, k. u. Hromoš
Pozemok – záhrady o výmere 249 m2, parc.č. 208, LV č. 184, okr. Stará Ľubovňa, obec Hromoš, k.u. Hromoš

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok – záhrady o výmere 165 m2, parc.č. 209, LV č. 184, okr. Stará Ľubovňa, obec Hromoš, k.u. Hromoš

Spolu výťažok speňaženia: 21.375,- EUR

B) Výdavky

Pohľadávky proti oddelenej podstate:
P.č. Veriteľ

Právny dôvod

1.

Správca

poštovné,
cestovné
administratívne potreby

2.

Profesionálna
spoločnosť, s.r.o.

3.

dražobná

Bankový účet úpadcu

náhrady,

faktura za dražbu nehnuteľnosti
poplatky za vedenie účtu
+
predpokladané poplatky

Čas
uspokojenia

Suma

Čas vzniku

72,29 EUR

od 05.02.2015
20.07.2016

1.347,75
EUR

09.06.2016

10.06.2016

20.07.2015

31.12.2015
30.06.2016
29.07.2016
31.08.2016
30.09.2016

7,50 EUR
(5x1,50
EUR)

do

Rozsah
uspokojenia
72,29 EUR
1.347,75 EUR
7,50 EUR
(5x1,50 EUR)

Spolu: 1.427,54 EUR

Odmena správcu

v zmysle vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. predstavuje sumu: 2.630,02 EUR vypočítaná nasledovne:

Spôsob výpočtu: 21.375,- EUR (Výťažok) – 1.427,54 EUR (pohľadávky OD) = 19.947,46 EUR (základ pre
výpočet) (podľa §20 ods. 1 d) vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z.) = 2.630,015 EUR

Podľa §20 ods. 1 d) vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z., za speňaženie nehnuteľnosti (základ 19.947,46- EUR )
podľa a) je 5,3104 +podľa b) je 44,8125 + podľa c) je 418,243 + podľa d) je 2.161,6491

Spolu 2.630,015 = 2.630,02 EUR

Predpokladané náklady na ukončenie konkurzu:

Za účelom ukončenia konkurzného konania správca predpokladá výdavky vo výške 10,- Eur, ktoré budú
pozostávať z poštových poplatkov, z nákladov na tlač, z nákladov na administratívny materiál a vedenie účtu
a prevodné príkazy.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súdny poplatok z výťažku:

Súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty vo výške
34,- EUR (položka 5 písm. c/ sadzobníka súdnych poplatkov – zak.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch)

Výpočet základu poplatku: (21.375,- EUR (Výťažok) – 1.427,54 EUR (pohľadávky ODP) – 2.630,02 EUR
(odmena správcu) – 10,- EUR (predpokladané náklady)) = 17.307,44 EUR, zaokrúhlene = 17.307,- EUR Súdny
poplatok: 34,61 EUR, zaokrúhlene = 34,- EUR

Spolu výdavky celkom vo výške: 4.101,56 EUR
C) Rozvrh výťažku z oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa

Incidenčné žaloby proti správcovi podané neboli, preto pre rozvrhnutie výťažku veriteľovi bolo rozhodujúce zistenie
pohľadávok správcom.

Návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty:

Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 21.375,- EUR
Celková suma pohľadávok proti oddelenej podstate: 4.101,56 EUR

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie veriteľa: 17.273,44 EUR
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Veriteľ
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Zistená suma
43.885,62 EUR

Konkurzy a reštrukturalizácie
Podiel na celkovej sume prihlásených pohľadávok (%)
100 %

Deň vydania: 22.02.2017
Suma na rozvrh
17.273,44 EUR

V Prešove dňa 17.02.2017

K004041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisza Őszi-LIFE SPORT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 23, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 809 212
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2015 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh vyťažku z oddelenej
podstaty
Správca úpadcu: Denisza Oszi, nar. 1.12.1978, bytom Priemyselná 23, 94501 Komárno, podnikajúca pod menom
Denisza Oszi- LIFE SPORT s miestom podnikania Platanová Alej 2452/22, 94 501 Komárno, IČO: 44 809 212
v zmysle § 96 ods. 2 ZKR zverejňuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zapísanej vo
zverejnenom súpise majetku úpadcu. Zároveň týmto oznamuje, že zostavil Zoznam pohľadávok proti podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z oddelenej podstaty.
Do zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese L.Kassáka 8,
94001 Nové Zámky, každý pracovný deň od 9.00 hod. do 16.00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred
dohodnúť na tel. č. 0903 427890 resp. na adrese: kulichj@mail.t-com.sk
Poučenie:
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive, a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.

Ing. Jozef Kulich, správca

K004042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:

MFK Dubnica nad Váhom, a.s. skrátený názov
MFK Dubnica, a.s. v konkurze
Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom
36 305 626
JUDr. Lukáš Tyko
Palackého 5, 911 01 Trenčín
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Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/42/2015 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/42/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie
JUDr. Lukáš Tyko, správca majetku úpadcu MFK Dubnica nad Váhom, a.s. skrátený názov MFK Dubnica, a.s.
v konkurze, sídlo: Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 305 626, vyhlasuje ponukové konanie na
podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy.
Podmienky ponukového konania: Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k hnuteľným
veciam zapísaných do súpisu majetku:

Súpisová zložka majetku: svetelný ukazovateľ
Súpisová hodnota majetku: 250 ,- EUR
Súpisová zložka majetku: šatňová zostava
Súpisová hodnota majetku: 70 ,- EUR
Súpisová zložka majetku: šatňová zostava 2
Súpisová hodnota majetku: 70 ,- EUR
Súpisová zložka majetku: šatňová zostava 3
Súpisová hodnota majetku: 70 ,- EUR
Súpisová zložka majetku: šatňová zostava 4
Súpisová hodnota majetku: 70 ,- EUR
Súpisová zložka majetku: šatňová zostava 5
Súpisová hodnota majetku: 70 ,- EUR
Súpisová zložka majetku: šatňová zostava 6
Súpisová hodnota majetku: 70 ,- EUR
Súpisová zložka majetku: šatňová zostava 7
Súpisová hodnota majetku: 70 ,- EUR
Súpisová zložka majetku: šatňová zostava 8
Súpisová hodnota majetku: 70 ,- EUR
Súpisová hodnota: Škoda Fabia Junior, IL 443 BG, motorové vozidlo
Súpisová hodnota majetku: 1.600,- EUR
Súpisová zložka majetku: monitorovací systém

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

59

Obchodný vestník 37/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.02.2017

Súpisová hodnota majetku: 80,- EUR

Predmet Kúpnej zmluvy je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 71/2016 vydanom dňa 14.04.2016, v kapitole
Konkurzy a reštrukturalizácie.
Zábezpeka: nevyžaduje sa
Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu Palackého 5, 911 01 Trenčín v zalepenej
obálke s označením „Ponukové konanie – 38K/42/2015 – Neotvárať“ najneskôr do uplynutia lehoty na podávanie
návrhov.
Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania v Obchodnom
vestníku; podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku.
Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty,
b) vymedzenie predmetu Kúpnej zmluvy (t.j. hnuteľných vecí),
c) navrhovanú kúpnu cenu za predmet Kúpnej ceny v eurách,
d) dátum a podpis navrhovateľa.
Navrhovateľ môže návrhom doručeným vyhlasovateľovi podávať ponuky na jednu, viaceré alebo všetky súpisové
zložky majetku, pričom je povinný uviesť navrhovanú kúpnu cenu za každú súpisovú zložku majetku samostatne.
Prílohami návrhu sú:
a) výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom, do
ktorej je navrhovateľ zapísaný; výpis nesmie byť starší ako šesť mesiacov, a
b) kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom.
Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do uplynutia
lehoty na podávanie návrhov.
Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah zodpovedá zverejneným podmienkam
ponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť návrh, ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na
podávanie návrhov.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.
Z návrhov zahrnutých do ponukového konania bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu kúpnu cenu; ak je
takýchto návrhov niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.
Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku
Vyhlasovateľ upovedomí účastníkov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich návrhy sa
odmietli, a to prostredníctvom elektronickej pošty v lehote 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie
návrhov.
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Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie
zrušiť.
Vybraný účastník je povinný uzavrieť s vyhlasovateľom Kúpnu zmluvu v lehote určenej ním v oznámení o prijatí
vybraného návrhu.
Miestom uzavretia Kúpnej zmluvy je kancelária vyhlasovateľa na adrese Palackého 5, 911 01 Trenčín.
Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese lukas.tyko@gmail.com alebo
telefonicky na č.+421 (0) 905 984 742.

K004043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FERZASTAV SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 775 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 18R/1/2015 S 1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
18R/1/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vec : Oznámenie o vyhlásení V. kola VPK na speňaženie hnuteľného majetku.
JUDr. Eva Plichtová, PhD., so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, správca konkurznej
podstaty úpadcu FERZASTAV SK, s.r.o., IČO: 36 775 703, so sídlom Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina, týmto
zverejňuje oznam o vyhlásení V. kola verejného ponukového konania na hnuteľný majetok zapísaný do všeobecnej
konkurznej podstaty.
Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý je predmetom speňažovania bol zverejnený v OV č.
240/2015 dňa 15.12.2015 pod položkou K027126.
Jedná sa o nasledovné súpisové zložky majetku:
1. Osobný automobil, Kategória M1 zn. Mercedes Benz 208 CDI C/CA 1A/21E4DV29, VIN: WDB9026721R821875,
farba biela, rok výroby 2008, ŠPZ: BL 297 IS,
Súpisová hodnota: 6 000.- Eur

2. Osobný automobil, Kategória M1, zn. Renault Master JD, VIN: VF1JDAMH634192953, farba šedá, rok výroby
2008, ŠPZ: BL 882 IS,
Súpisová hodnota: 6 000.-Eur

Podmienky V. kola verejného ponukového konania:
Hnuteľný majetok sa speňažuje každá súpisová zložka samostatne. V piatom kole sa majetok speňažuje za
najvyššiu ponúknutú cenu, pričom najnižšie podanie záujemcu musí byt minimálne vo výške 60% súpisovej
hodnoty za každú súpisovú položku samostatne.

Ponuka musí obsahovať:
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1. Presné označenie majetku, návrh kúpnej ceny za každú súpisovú zložku samostatne ktorá musí dosahovať u
každej samosatnej súpisovej položky hodnotu minimálne 60 % jej súpisovej hodnoty.
2. Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým je u fyzickej osoby neoverená kópia občianskeho preukazu, prípadne
cestovného dokladu a u záujemcu právnickej osoby výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, nie
starší ako 3 mesiace.
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom Vestníku. Ponuky sa podávajú písomne na adrese správcu v zalepenej obálke označené : Verejné
ponukové konanie –“ neotvárať “.
Vyhodnotenie ponúk vykoná správca do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, o čom
správca vyhotoví úradný záznam - zápisnicu, ktorej rovnopis zašle príslušnému orgánu, ktorým je v konaní
18R/1/2015 veriteľský výbor.
S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu. Kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy.
Všetky náklady spojené s kúpou hnuteľných vecí, prevodom vlastníckeho práva, odovzdaním a prevzatím predmetu
kúpy znáša kupujúci.
Správca oznamuje záujemcom, ža majetok sa predáva ako stojí a leží a úpešný záujemca predmetný majetok po
uzavretí zmluvy preberie v ako stojí a leží a na vlastné prepravné náklady.
Ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov o DPH účinných v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.
V Dolnom Kubíne dňa: 17.02.2016

JUDr. Eva Plichtová, PhD

K004044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Elena Srnánková "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adamovské Kochanovce 211, 913 05 Adamovské Kochanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1962
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/57/2016/S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/57/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
LICITOR recovery, k.s. ako správca úpadcu: Ing. Elena Srnánková „v konkurze“, nar. 30.10.1962, bytom
Adamovské Kochanovce 211, 913 05 Adamovské Kochanovce, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom
konaní sp. zn.: 38K/57/2016, ktorým je účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu (IBAN): SK97 1100 0000 0029
3910 9331.
LICITOR recovery, k.s., správca

K004045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kostelná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prašník 264, 922 11 Prašník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
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Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/13/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/13/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
sp. zn.: 36K/13/2016
sp. zn. spr. sp.: 36K/13/2016 S1477
úpadca: Katarína Kostelná
narodená: 03.05.1990
trvale bytom: 922 11Prašník č. 264
správca: JUDr. Erik Bilský
so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava
zapísaný v zozname MS SR pod č. 1477
schvaľujúci orgán: Okresný súd Trnava
vykonávajúci pôsobnosť veriteľského výboru
miesto
a dátum vypracovania: V Trnave, dňa 16.02.2017
1. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 04.05.2016 sp. zn.: 36K/13/2016 bolo začaté konkurzné
konanie proti dlžníkovi: Katarína Kostelná, nar. 03.05.1990, bytom 922 11 Prašník 264, a to na návrh dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 89/2016 zo dňa 10.05.2016.
Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 13.05.2016 č. k. 36K/13/2016-23 ustanovil dlžníkovi: Katarína
Kostelná, nar. 03.05.1990, bytom 922 11 Prašník 264, predbežného správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom
kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 99/2016
zo dňa 24.05.2016.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 13.07.2016 č. k.: 36K/13/2016-33 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Katarína Kostelná, nar. 03.05.1990, bytom 922 11 Prašník 264 /ďalej v texte len ako „Úpadca“/,
ktorý bol uznaný za malý a zároveň bol ustanovený do funkcie správcu JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie
Pekárska 11, 917 01 Trnava /ďalej v texte len ako „Správca“/. Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 138/2016 zo dňa 19.07.2016.
Podľa ustanovenia § 40 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej v texte len ako „ZKR“/: „Správca počas konkurzu vykonáva
správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku zo speňaženia
tohto majetku v súlade s týmto zákonom uspokojuje veriteľov úpadcu a vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti
v priebehu konkurzu v súlade s týmto zákonom.“
Vzhľadom na to, že do predmetného konkurzného konania boli prihlásené nezabezpečené pohľadávky,
Správca vyhotovil iba súpis majetku všeobecnej podstaty Úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
179/2016 zo dňa 19.09.2016. Tento súpis majetku bol doplnený novými súpisovými zložkami, pričom jednotlivé
doplnenia boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 179/2016 zo dňa 19.09.2016, v Obchodnom vestníku č.
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doplnenia boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 179/2016 zo dňa 19.09.2016, v Obchodnom vestníku č.
196/2016 zo dňa 12.10.2016, Obchodnom vestníku č. 215/2016 zo dňa 09.11.2016, Obchodnom vestníku č.
236/2016 zo dňa 09.12.2016, Obchodnom vestníku č. 10/2017 zo dňa 16.01.2017, Obchodnom vestníku č. 26/2017
zo dňa 07.02.2017. Doplnenie o súpisovú zložku 10. bolo dané na zverejnenie dňa 16.02.2017.
Úplný súpis majetku všeobecnej podstaty Úpadcu, vrátane výťažku zo speňaženia priradeného k
jednotlivým súpisovým zložkám je nasledovný:
A. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE:
Č. súp. Zl. Banka

Číslo účtu

1.

Sberbank
a.s.

Slovensko,

2.

Sberbank
a.s.

Slovensko,

3.

Sberbank
a.s.

Slovensko,

4.

Sberbank
a.s.

Slovensko,

5.

Sberbank
a.s.

Slovensko,

6.

Sberbank
a.s.

Slovensko,

7.

Sberbank
a.s.

Slovensko,

8.

Sberbank
a.s.

Slovensko,

9.

Sberbank
a.s.

Slovensko,

10.

Sberbank
a.s.

Slovensko,

Popis

Dátum transakcie Súpisová hodnota

1000140614/3100 Vklad hotovosti úpadcu

27.7.2016

1 690,00 €

1000140614/3100 zrážky zo mzdy úpadcu 07/2016

9.8.2016

48,74 €

1000140614/3100

vrátenie platby EX 3686/15 - JUDr. Rudolf
31.8.2016
Krutý

42,64 €

1000140614/3100 zrážky zo mzdy úpadcu 08/2016

30.9.2016

48,64 €

1000140614/3100 OS TT - nespotrebovaný preddavok

10.10.2016

460,07 €

1000140614/3100 zrážky zo mzdy úpadcu 09/2016

21.10.2016

48,30 €

1000140614/3100 zrážky zo mzdy úpadcu 10/2016

3.11.2016

48,64 €

1000140614/3100 zrážky zo mzdy úpadcu 11/2016

15.12.2016

48,64 €

1000140614/3100 zrážky zo mzdy úpadcu 12/2016

12.1.2017

48,64 €

1000140614/3100 zrážky zo mzdy úpadcu 01/2017

15.2.2017

55,64 €

Celkový výťažok zo speňaženia majetku:

2.539,95

€

1. ROZVRHOVÁ ČASŤ
V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 prvá veta ZKR: „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu,
ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok
podliehajúci konkurzu, správca pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku.“
Podľa ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR „Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja
z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti
všeobecnej podstate. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa
pomerne podľa ich vzájomnej výšky.“
Podľa ustanovenia § 87 ods. 1 ZKR: „Pohľadávky proti podstate sú pohľadávky proti všeobecnej podstate
a pohľadávky proti oddelenej podstate.“
Podľa ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR: „Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje;
v zozname uvedie poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie
zoznamu pohľadávok a zámer zostaviť rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“
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Podľa ustanovenia § 96 ods. 5 prvá veta ZKR: „Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok
proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý
predloží na schválenie príslušnému orgánu.“
V zmysle citovaného ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR Správca zverejnil oznam o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom
vestníku č. 230/2016 zo dňa 01.12.2016. V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZKR nebola podaná žiadna námietka
proti poradiu pohľadávok proti podstate.
Prihlásené pohľadávky:
VERITEĽ

PRIHLÁSENÉ

ZISTENÉ

POPRETÉ

1

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

8 492,85 €

0,00 €

8 492,85 €

2

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

5 692,45 €

4 925,82 €

766,63 €

3

Tatra banka, a. s.

2 136,80 €

2 136,80 €

0,00 €

16 322,10 €

7 062,62 €

9 259,48 €

SPOLU

Do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate boli v predmetnom konkurznom konaní v súlade s ustanovením
§ 87 ods. 2 ZKR zapísané nasledovné pohľadávky proti všeobecnej podstate:
Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate:
por. dátum

§ 87

prihlásená výška

dátum

ods. 2:

suma

úhrady

úhrady uspok.

písm. c) 0,99 €

0,99 €

31.7.16

100%

posielanie SMS notifikácií

písm. c) 0,99 €

0,99 €

31.7.16

100%

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c) 3,29 €

3,29 €

31.7.16

100%

31.8.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

písm. c) 0,99 €

0,99 €

31.8.16

100%

31.8.16

Sberbank Slovensko, a.s.

posielanie SMS notifikácií

písm. c) 0,99 €

0,99 €

31.8.16

100%

8

31.8.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za transakcie

písm. c) 0,34 €

0,34 €

31.8.16

100%

9

31.8.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c) 3,29 €

3,29 €

31.8.16

100%

10

12.9.16

JUDr. Erik Bilský

poštové poplatky

písm. c) 1,70 €

11

30.9.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

písm. c) 0,99 €

0,99 €

30.9.16

100%

12

30.9.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za transakcie

písm. c) 0,17 €

0,17 €

30.9.16

100%

13

30.9.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c) 3,29 €

3,29 €

30.9.16

100%

14

6.10.16

JUDr. Erik Bilský

poštové poplatky

písm. c) 1,70 €

15

31.10.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

písm. c) 0,99 €

0,99 €

31.10.16 100%

16

31.10.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za transakcie

písm. c) 0,34 €

0,34 €

31.10.16 100%

17

31.10.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c) 3,29 €

3,29 €

31.10.16 100%

18

21.11.16

JUDr. Erik Bilský

odmena správcu do 1 SV s DPH*

písm. a) 796,66 €

796,66 € 21.11.16 100%

19

30.11.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

písm. c) 0,99 €

0,99 €

30.11.16 100%

20

30.11.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za transakcie

písm. c) 0,34 €

0,34 €

30.11.16 100%

21

30.11.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c) 3,29 €

3,29 €

30.11.16 100%

22

5.1.16

JUDr. Erik Bilský

poštové poplatky

písm. c) 1,70 €

23

31.1.17

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatky za vedenie účtu

písm. c) 5,44 €

5,44 €

31.1.17

24

16.2.17

JUDr. Erik Bilský

odmena správcu z výťažku s DPH

písm. a) 71,28 €

25

16.2.17

Okresný súd Trnava

súdny poplatok za konkurzné konanie

písm. c) 5,08 €

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za zruš. konkurz. účtu

písm. c) 6,00 €

veriteľ

právny dôvod vzniku

20.7.16

JUDr. Erik Bilský

poštové poplatky

písm. c) 1,55 €

2

20.7.16

JUDr. Erik Bilský

poštové poplatky

písm. c) 1,55 €

3

31.7.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

4

31.7.16

Sberbank Slovensko, a.s.

5

31.7.16

6
7

č.

doručenia

1

26
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917,23 €

Poznámky k pohľadávkam proti podstate:
*

Paušálna odmena Správcu do konania prvej schôdze veriteľov:
Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 11.11.2016 č. k. 36K/13/2016-77 priznal Správcovi paušálnu
odmenu vo výške 796,66 €. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 222/2016 zo dňa
21.11.2016.
Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 prvá veta ZKR „Paušálna odmena správcu je splatná nasledujúci deň po
nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o jej určení; paušálna odmena správcu sa uspokojuje prednostne pred
inými pohľadávkami proti podstate.“
***Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku:
Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku bola určená v zmysle nasledovných právnych predpisov:
Podľa ustanovenia § 43 ods. 1 druhá veta ZKR: „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov má
správca nárok na odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu
určeného na uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok.“
Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 druhá veta ZKR: „Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu je splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.“
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 prvá veta Vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov /ďalej v texte len ako „Vyhláška č. 665/2005 Z. z.“/: „Za výkon funkcie po konaní
prvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška
(ďalej len „odmena z výťažku“).“
Podľa ustanovenia § 17 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.: „Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky
podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za
zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi
nepatrí.“
Podľa ustanovenia § 20 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.: „Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro
ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za
eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.“
Podľa ustanovenia § 10 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.: „Ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane
z pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.“
Vychádzajúc z citovaných ustanovení Správca určil odmenu z výťažku jednotlivých súpisových zložiek
majetku nasledovne:

Zo zabezpečenia hotovosti Úpadcu v celkovej výške 1.690,- €, Správca určil odmenu v zmysle § 20 ods. 2
Vyhlášky č. 655/2005 Z. z. vo výške 16,90 €, t. j. 1% zo sumy 1.690,- €. Z výťažku zo speňaženia iných
peňažných pohľadávok (zrážky zo mzdy Úpadcu, nespotrebovaný preddavok,) uhradených na konkurzný účet
Úpadcu v celkovej výške 849,95 €, Správca určil odmenu v zmysle § 17 ods. 2 Vyhlášky č. 655/2005 Z. z. vo
výške 42,50 €, t. j. 5% zo sumy 849,95 €.
Z uvedeného vyplýva, že celková odmena Správcu z výťažku je vo výške 59,40 € bez DPH, ku ktorej sa
v súlade s § 10 Vyhlášky č. 655/2005 Z. z. pripočíta daň z pridanej hodnoty vo výške 11,88 €, a preto celková
odmena Správcu z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty je vo výške 71,28 € s DPH.
** Súdny poplatok za konkurzné konanie:
Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 5,08 € /t. j. 0,2 % z celkového výťažku 2.539,95 €/ v
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Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 5,08 € /t. j. 0,2 % z celkového výťažku 2.539,95 €/ v
zmysle § 5 ods. 1 písm. e) a položky 5 písm. d) Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych
poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov bude zaplatený po schválení
konečného rozvrhu výťažku súdom.
Konečný rozvrh výťažku:
V zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR a uvedených skutočností Správca postupoval
pri stanovení konečného rozvrhu výťažku nasledovne:
Výťažok celkom :

2.539,95 €

Pohľadávky proti všeobecnej podstate celkom:

917,23 €

Výťažok po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate:

1.622,72 €

Zistené pohľadávky celkom:

7.062,62 €

Pomerné uspokojenie v %:

22,976 %

Por. č. VERITEĽ

ZISTENÁ POHĽADÁVKA

PERCENTO USPOKOJENIA

1

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

0,00 €

2

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

4 925,82 €

22,976 %

1.131,76 €

3

Tatra banka, a. s.

2 136,80 €

22,976 %

490,96 €

SPOLU

7 062,62 €

0,00 %

USPOKOJENIE v €
0,00 €

1.622,72 €

V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 druhá veta ZKR Správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh
konečného rozvrhu výťažku a určuje lehotu 20 dní odo dňa zverejnenia na jeho schválenie súdom.
V Trnave dňa 16.02.2017
JUDr. Erik Bilský
správca úpadcu Katarína Kostelná

K004046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talise, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z rokovania veriteľského výboru v konkurznej veci
úpadcu Talise, a.s., Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 381 250
Dátum a miesto konania: 09.02.2017 o 09:30 hod. v sídle kancelárie správcu
Prítomní :
·

Veriteľ č. 35 - Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO:30 807 484,
zastúpenie: JUDr. Katarína Baginová
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Veriteľ č. 42 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35 937 874,
zastúpenie JUDr. Katarína Belešová
Veriteľ č. 20 - JAF HOLZ Slovakia, s.r.o., Hospodárska 448, Špačince, IČO: 35 718 986, zastúpenie: JUDr.
Zuzana Slovíková, advokát
Veriteľ č. 4 - Autoservis DANIŠEK, s.r.o., Celulózka 1374, Žilina, IČO: 46 989 901, zastúpenie: Mgr.
Ladislav Barát
Veriteľ č. 31 - SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, IČO: 31 361 081, zastúpenie: Mgr. Peter
Hargaš, advokát
JUDr. Mária Cabadajová, správca

Program:
1.
2.
3.
4.

prezentácia, otvorenie
voľba predsedu veriteľského výboru
rozhodovanie o schválení uzavretia zmluvy podľa § 89 ZKR
záver

1. Prezentácia, otvorenie
Schôdzu veriteľského výboru zvolal bezodkladne po prvej schôdzi veriteľov správca, ktorý vykonal prezentáciu
prítomných členov veriteľského výboru a zistil, že na rokovaní sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru
zvolení na prvej schôdzi veriteľov – t.j. schôdza veriteľského výboru je uznášaniaschopná.
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Správca oboznámil členov veriteľského výboru o potrebe zvoliť si predsedu veriteľského výboru v zmysle § 38 ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „ZKR“), podľa ktorého „ ....činnosť veriteľského
výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru.“
Správca vyzval členov veriteľského výboru, aby hlasovali o zvolení veriteľa s najvyšším počtom hlasov a to veriteľa
č. 35 - Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO:30 807 484 za predsedu
veriteľského výboru.
Hlasovanie:
Vyjadrenie hlasovania v osobách veriteľov:
Za: veritelia č. 4, 20, 31, 35, 42
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prijaté uznesenie č. 1:
Navrhnutý člen veriteľského výboru - veriteľ č. 35 – Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO:
30 807 484 – bol zvolený za predsedu veriteľského výboru.
3. Rozhodovanie o schválení uzavretia zmluvy podľa § 89 ZKR
Podľa § 89 ZKR pri prevádzkovaní úpadcovho podniku alebo jeho časti alebo správe majetku podliehajúceho
konkurzu správca nesmie uzatvoriť zmluvu s osobou, ktorá je spriaznená s ním alebo úpadcom, ibaže s tým súhlasil
príslušný orgán.
Podľa § 82 ods. 2 písm. a) príslušným orgánom sa rozumie veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu.
V nadväznosti na vyššie uvedené zákonné ustanovenia správca navrhol členom veriteľského výboru schválenie
uzavretia zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie právnych služieb v rámci prebiehajúceho konkurzného konania,
s advokátskou kanceláriou JUDr. Gáboríková, s.r.o., so sídlom: Rybníky 13, 010 01 Žilina, IČO: 50 157 086
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s advokátskou kanceláriou JUDr. Gáboríková, s.r.o., so sídlom: Rybníky 13, 010 01 Žilina, IČO: 50 157 086
s dohodnutou odplatou vo výške 300,00 EUR mesačne. Spoločníčka a konateľka spoločnosti JUDr. Gáboríková
s.r.o. má vo vzťahu k správcovi JUDr. Márii Cabadajovej postavenie spriaznenej osoby.
Hlasovanie:
Vyjadrenie hlasovania v osobách veriteľov:
Za: veritelia č. 4, 20, 31, 42
Proti: 0
Zdržali sa: veriteľ č. 35
Prijaté uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor schvaľuje uzavretie zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie právnych služieb v rámci
prebiehajúceho konkurzného konania, s advokátskou kanceláriou JUDr. Gáboríková, s.r.o., so sídlom:
Rybníky 13, 010 01 Žilina, IČO: 50 157 086 s dohodnutou odplatou vo výške 300,00 EUR mesačne.
4. Záver
Žiadny z prítomných členov veriteľského výboru nepodal námietku proti prijatým uzneseniam.
Predseda rokovanie veriteľského výboru ukončil o 9:50 hod.
V Žiline dňa 09.02.2017
Predseda veriteľského výboru:
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave,
zast.: JUDr. Katarína Baginová

K004047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Andreja Hlinku 11, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 510,82 €

V Nitre, dňa 17.02.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Andrea Pállová, správca

K004048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BarBag, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivovarská 442/36, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 761 133
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 28K/36/2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/36/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Pohľadávky z účtu a iné majetkové hodnoty:

Úrok na bežnom účte od 01.07.2016 do 31.12.2016 vo výške 0,06 €.

K004049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Barta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebeľovce 194, 985 31 Trebeľovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1971
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S 2K 42/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K42/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis:
V zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – časť mzdy za kalendárny rok 2016 vo výške 1 001,26 EUR
(príjem zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý exekúciou)
súpisová hodnota majetku : 1 001,26 EUR
menovitá hodnota: 1 001,26 EUR

v Banskej Bystrici dňa 30.01.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, správca konkurznej podstaty

K004050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chemlonská 1, 066 12 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 729 680
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia Veriteľského výboru
Spisová značka: 1R/3/2016
Dňa 13. februára 2017 o 12.00 zasadal v rokovacej miestnosti č. 41190 v sídle spoločnosti Tatra banka, a.s. na
Hodžovom námestí č. 3 v Bratislave na svojom druhom zasadnutí veriteľský výbor (ďalej len Veriteľský výbor)
dlžníka Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii, so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P (ďalej len Dlžník), ktoré
zvolala Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky ako predseda veriteľského výboru (ďalej len Predseda VV)
v súlade s §128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len
ZKR).
1. Zasadnutia Veriteľského výboru sa zúčastnili:
a. všetci členovia Veriteľského výboru, t.j.:
i. Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky;
ii. DOMO Caproleuna GmbH;
iii. ČSOB Leasing, a.s.;
iv. Československá obchodná banka, a.s.;
v. RHODIA OPERATIONS SAS.
b. na žiadosť Veriteľského výboru správca v reštrukturalizačnom konaní Dlžníka I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., zast.: Simon Manduch, komplementárom (ďalej len Správca);
c. na žiadosť Veriteľského výboru zástupcovia Dlžníka:
i. Milan Pršanec, predseda predstavenstva Dlžníka; a
ii. Iveta Zgaburová, člen predstavenstva Dlžníka.
1. Na úvod Predseda VV skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia Veriteľského výboru a že Veriteľský
výbor je uznášaniaschopný.
2. Predseda VV ďalej skonštatoval, že v súlade s §143 ods. 1 ZKR dňa 30. januára 2017 Dlžník predložil
Predsedovi VV záverečný návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka, čím začala plynúť 15 dňová lehota na
rozhodnutie Veriteľského výboru o tom, či návrh plánu schváli, zamietne alebo vráti Dlžníkovi na
prepracovanie.
3. Predseda VV potom otvoril diskusiu o výhradách Veriteľského výboru k návrhu plánu.
4. Na úvod sa Veriteľský výbor informoval o priebehu rokovaní Dlžníka so spoločnosťou CHEMES, a.s.
Humenné o uzavretí dlhodobej zmluvy na dodávku základných vstupov potrebných pre výrobný proces
Dlžníka so zmluvne dohodnutými cenami (mechanizmami). Dlžník informoval, že v doterajších rokovaniach
nedošlo k žiadnemu podstatnému progresu. Vzhľadom na informácie od Dlžníka o stave rokovaní so
spoločnosťou CHEMES, a.s. Humenné, Veriteľský výbor vzniesol vážnu obavu o schopnosť Dlžníka
dodržať podmienky plánu v prípade, ak nedôjde k uzavretiu takejto dlhodobej zmluvy (najmenej na obdobie
do splnenia reštrukturalizačného plánu – t.j. na päť a viac rokov), ktorá je jedným z kľúčových predpokladov
udržania konkurencieschopnosti Dlžníka a splnenia plánu. Uzavretie takejto dlhodobej zmluvy je pre
Veriteľský výbor mimoriadne dôležité a súčasne je predpokladom pre podporu úspešnej reštrukturalizácie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľský výbor mimoriadne dôležité a súčasne je predpokladom pre podporu úspešnej reštrukturalizácie
Dlžníka.
Veriteľský výbor zároveň vzniesol viaceré výhrady k návrhu plánu, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 k tejto
zápisnici.
Z následnej diskusie s Dlžníkom vyplynulo, že Dlžník berie výhrady Veriteľského výboru na vedomie.
Dlžník a členovia Veriteľského výboru sa dohodli, že v najbližších dňoch budú spolupracovať ohľadom
zapracovania jednotlivých výhrad Veriteľského výboru k návrhu plánu.
Následne Veriteľský výbor hlasoval a prijal jednomyseľne nasledovné uznesenie:
Veriteľský výbor z dôvodu viacerých výhrad k záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
predloženého Dlžníkom dňa 30. januára 2017 určuje Dlžníkovi, aby najneskôr do 15 dní od zasadnutia
Veriteľského výboru konaného dňa 13. februára 2017 tento návrh reštrukturalizačného plánu prepracoval
a opätovne predložil Veriteľskému výboru na schválenie.

V Bratislave, dňa 13. februára 2017

Za Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky ako predsedu Veriteľského výboru

____________________________________
Matúš Kudlák
konateľ spoločnosti Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
na základe plnej moci

K004051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Ladunga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná ulica 651/35, 951 13 Branč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/57/2015 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/57/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1316, správca úpadcu: Marek Ladunga, nar. 23.12.1978, bytom
Staničná ulica 651/35, 951 13 Branč, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
dopĺňa súpis majetku všeobecnej podstaty
Nehnuteľnosti (pozemky):
Por.
Výmera v
Katastrálne
Druh pozemku 2
Štát Obec
č.
m
územie
2.

Zastavané
plochy

a 394

SR

Veľký
Veľký Kýr
Kýr

Číslo Parcelné
LV
číslo

Podiel
úpadcu

Hodnota
majetku
eur

284

1/72

394,00

425/1

v

Dôvod zapísania do Deň zapísania
súpisu
do súpisu
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm. b) 15.02.2017

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

a 394

SR

a 197
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Veľký Kýr

284

425/1

1/72

394,00

SR

Veľký
Veľký Kýr
Kýr

284

425/5

1/72

197,00

Kýr

4.

Záhrady

429

SR

Veľký
Veľký Kýr
Kýr

3548 421/2

1/24

233,00

5.

Zastavané
plochy
a nádvoria

90

SR

Veľký
Veľký Kýr
Kýr

3548 425/4

1/24

90,00

Deň vydania: 22.02.2017
§ 67 ods. 1 písm. b) 15.02.2017
ZKR
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm. b) 15.02.2017
ZKR
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm. b) 15.02.2017
ZKR
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm. b) 15.02.2017
ZKR

Nehnuteľnosti (stavby):
Por.
Katastrálne
Popis Štát Obec
č.
územie
6.

dom SR

Veľký
Veľký Kýr
Kýr

Číslo Súpisné
LV
číslo

Parcelné
číslo

Podiel
úpadcu

Hodnota
Dôvod
majetku v eur súpisu

3548

425/4

1/24

850,00

196

zapísania

do Deň zapísania
do súpisu

majetok úpadcu podľa §
15.02.2017
67 ods. 1 písm. b) ZKR

V Nitre,dňa 17.02.2017
JUDr. Fadi Fardous, správca

K004052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RNDr. Iveta Vargová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomonosovova 14, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/3/2012 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/3/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Košice I č. k.: 26K/3/2012-59 zo dňa 27. februára 2012 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka RNDr. Iveta Vargová, rod. Kereštanová, nar. 06.09.1980, bytom Lomonosovova 14, 040 01 Košice,
pričom za správcu majetku úpadcu ustanovil JUDr. Vladimíra Lisáka, so sídlom kancelárie Saleziánov 1282/4, 071
01 Michalovce, zn. správcu S1460.
Uznesením Okresného súdu Košice I č. k.: 26K/3/2012-171 zo dňa 21. apríla 2016 súd ustanovil za správcu
majetku úpadcu Mgr. Tomáša Kališku, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu S1743 (ďalej
len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 28. apríla 2016, v čiastke OV 81/2016
a účinným sa stalo dňa 29. apríla 2016.
Zverejnením v Obchodnom vestníku SR v čiastke 13/2017 zo dňa 19. januára 2017 správca v súlade s § 76 a nasl.
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) doplnil súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu o nasledovnú súpisovú zložku
majetku – inú majetkovú hodnotu – zrážku zo mzdy za obdobie december 2016. Chybou v písaní správca
nesprávne uviedol výšku súpisovej zložky majetku. Týmto zverejnením správca opravuje nesprávne uvedené
výšku súpisovej zložky majetku - zrážka zo mzdy za obdobie december 2016 v rozsahu v akom môže byť
postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúcoiu – správna súpisová hodnota 241,41 EUR.
V Košiciach, dňa 16. februára 2017
JUDr. Tomáš Kališka, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIND & NES, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdna 8, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 638 817
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/18/2016 S1685
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/18/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Trnavský správcovský dom, k.s., správca úpadcu – MIND & NES, s.r.o., so sídlom: Hviezdna 8, 931 01 Šamorín,
IČO: 44 638 817, zap. v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 23336/T, č.k. 23K/18/2016 podľa ustanovenia § 32
ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení 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 vo Fio banke, a.s., pod č.ú. (IBAN kód) SK73 8330 0000
0025 0116 4440, 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.

K004054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanuljaková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hamuliakovo 353, 900 43 Hamuliakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1954
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/64/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/64/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty úpadcu Viera Hanuljaková, nar. 30.05.1954, trvale bytom
Hamuliakovo 353, 900 43 Hamuliakovo týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Čajakova 13, 811 05 Bratislava v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, telefonicky na č. : 0903 600 007 alebo emailom: recovery@kasatkin.sk.
KASATKIN Recovery, k.s., konkurzný správca

K004055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanuljaková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hamuliakovo 353, 900 43 Hamuliakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1954
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/64/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/64/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Viera Hanuljaková, nar.
30.05.1954, bytom Hamuliakovo 353, 900 43 Hamuliakovo (ďalej len „Úpadca“) oznamujem, že na majetok Úpadcu
bol Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 09.02.2017, sp.zn. 8K/64/2016, uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 33/2017 zo dňa 16.02.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená spoločnosť:
KASATKIN Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Čajakova 13, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, značka
správcu: S1812 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Viera Hanuljaková, born on 30.05.1954, residence at Hamuliakovo 353, 900 43 Hamuliakovo our duty is to inform
you, that the District Court in Bratislava I, dated 09.02.2017, No. 8K/64/2016, and promulgated in the Commercial
bulletin No. 33/2017 from 16.02.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed
company: KASATKIN Recovery, k.s., Čajakova 13, 811 05 Bratislava, Slovak republic as the trustee of bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky
do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court. The application delivered into the mailbox of the trustee is considered as delivered even in
the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
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Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
KASATKIN Recovery, k.s., správca úpadcu
KASATKIN Recovery, k.s., restructuring trustee of the debtor

K004056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Mihálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zliechov 354, 018 32 Zliechov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/62/2015 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/62/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

JUDr. Andrej Jaroš správca úpadcu Oľga Mihálová, Zliechov 354, 018 32, dátum nar.: 16.10.1962 (ďalej ako
„úpadca“), v konkurze vedenom Okresným súdom Trenčín pod spisovou značkou 38K/62/2015, si týmto dovoľujem
podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii informovať veriteľov, že zostavil zoznam
pohľadávok proti podstate, ktoré majú byť uspokojené z výťažku z oddelenej podstaty, pričom zároveň oznamujem
zámer zostaviť konečný rozvrh z oddelenej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a samotných veriteľov pohľadávok proti
podstate k dispozícii v kancelárii správcu.
Podľa § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii je veriteľský výbor (resp. zástupca
veriteľov), dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, oprávnený do
30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním
na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Trenčíne dňa 17.02.2017
JUDr. Andrej Jaroš, správca S373

K004057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RNDr. Iveta Vargová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomonosovova 14, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/3/2012 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/3/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Týmto ako správca majetku úpadcu RNDr. Iveta Vargová, rod. Kereštanová, nar. 06.09.1980, bytom
Lomonosovova 14, 040 01 Košice (ďalej aj len „úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Košice I pod sp. zn. 26K/3/2012, v zmysle ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Košice I pod sp. zn. 26K/3/2012, v zmysle ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
„ZKR“) zverejňujem návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov.

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením Okresného súdu Košice I č. k.: 26K/3/2012-59 zo dňa 27. februára 2012 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka RNDr. Iveta Vargová, rod. Kereštanová, nar. 06.09.1980, bytom Lomonosovova 14, 040 01 Košice,
pričom za správcu majetku úpadcu ustanovil JUDr. Vladimíra Lisáka, so sídlom kancelárie Saleziánov 1282/4, 071
01 Michalovce, zn. správcu S1460.
Uznesením Okresného súdu Košice I č. k.: 26K/3/2012-171 zo dňa 21. apríla 2016 súd ustanovil za správcu
majetku úpadcu Mgr. Tomáša Kališku, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu S1743 (ďalej
len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 28. apríla 2016, v čiastke OV 81/2016
a účinným sa stalo dňa 29. apríla 2016.

Súpis majetku
Prvý správca na základe zoznamu majetku predloženého úpadcom, vlastných zistení a šetrení, ako aj poskytnutej
súčinnosti tretích osôb vyhotovil súpis majetku úpadcu, pričom tento bol v zmysle § 76 ods. 2 ZKR správcom
zverejnený v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 70/2012 zo dňa 11. apríla 2012.
Po zistení zabezpečenej pohľadávky veriteľa Československá obchodná banka, a.s. prvý správca preradil súpisovú
zložku majetku - byt č. 60 na 4. p. bytového domu ul. Lomonosova v Košiciach, súp. č. 2263, vchod 14, zapísaný na
LV č. 12789, nachádzajúci sa na parcelách č. 510/222 o výmere 251m2, č. 510/223 o výmere 248 m2, č. 510/224
o výmere 253 m2, právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2263 je evidovaný na LV 14179, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria , podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podiel k pozemku 1616/100000, k.ú. Južné Mesto, obec Košice – Juh, okres Košice IV, Správa
katastra Košice - zo všeobecnej podstaty do súpisu oddelenej podstaty veriteľa Československá obchodná banka,
a.s., pričom toto preradenie bolo v Obchodnom vestníku SR zverejnené v čiastke OV 95/2012 zo dňa 18.5.2012 .
V zmysle § 76 ods. 3 ZKR prvý správca doplnil súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu o nové súpisové zložky
majetku, a to iné majetkové hodnoty – zrážky zo mzdy úpadcu poskytovanej zamestnávateľom v rozsahu v akom
môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uvedené doplnenia súpisu všeobecnej podstaty boli
zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastkach OV 139/12 zo dňa 20.7.2012, OV 172/2012 zo dňa 6.9.2012, OV
194/2012 zo dňa 8.10.2012, OV 243/12 zo dňa 17.12.2012, OV 40/12 zo dňa 26.2.2012 a OV 60/2013 zo dňa
26.3.2013.
Po ustanovení druhého správcu do funkcie správcu majetku úpadcu, tento v zmysle § 76 ods. 3 ZKR doplnil súpis
všeobecnej podstaty majetku úpadcu o ďalšie súpisové zložky majetku, a to iné majetkové hodnoty – zrážky zo
mzdy úpadcu poskytovanej zamestnávateľom v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uvedené doplnenia súpisu všeobecnej podstaty boli zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastkach
OV 142/2016 zo dňa 25.7.2016, OV 157/2016 zo dňa 15.8.2016, OV 184/2016 zo dňa 26.9.2016, OV 201/2016 zo
dňa 19.10.2016, OV 243/2016 zo dňa 20.12.2016 a OV 13/2017 zo dňa 19.1.2017. Zároveň druhý správca doplnil
súpis všeobecnej podstaty o peňažnú pohľadávku z titulu nespotrebovanej časti preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu, pričom toto doplnenie súpisu bolo v Obchodnom vestníku SR zverejnené
v čiastke OV 174/2016 zo dňa 9.9.2016. Druhý správca zároveň doplnil súpis o bankový úrok, pričom pričom toto
doplnenie súpisu bolo v Obchodnom vestníku SR zverejnené v čiastke OV 243/2016 zo dňa 20.12.2016.
S poukazom na uvedené sú v súpise všeobecnej podstaty majetku úpadcu zapísané nasledovné súpisové zložky
majetku:
Popis

Hodnota súpisovej zložky

Podstata

zrážky zo mzdy za marec 2012

375,54 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za apríl 2012

234,65 €

všeobecná
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zrážky zo mzdy za máj 2012

212,90 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za jún 2012

289,36 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za júl 2012

193,46 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za august 2012

193,46 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za september 2012

319,20 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za október 2012

528,55 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za november 2012

659,59 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za december 2012

694,18 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za január 2013

305,03 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za február 2013

302,86 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za marec 2013

967,76 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za júl 2015

201,85 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za august 2015

201,85 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za september 2015

273,92 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za október 2015

432,39 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za november 2015

733,62 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za december 2015

437,50 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za január 2016

236,89 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za február 2016

181,87 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za marec 2016

490,05 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za apríl 2016

225,90 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za máj 2016

255,39 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za jún 2016

377,98 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za júl 2016

181,87 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za august 2016

181,87 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za september 2016

325,67 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za október 2016

583,81 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za november 2016

349,25 €

všeobecná

zrážky zo mzdy za december 2016

241,41 €

všeobecná

úroky z účtu JUDr. Lisáka

1,69 €

všeobecná

a
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Obchodné meno Sídlo
Okresný
Košice I

Dlžná
suma

súd Štúrova 29, 040 01
663,88 €
Košice

Hodnota
zložky

Právny dôvod vzniku

súpisovej

nevyčerpaná časť preddavku na úhradu odmeny a
663,88 €
nákladov predbežného správcu

Podstata
všeobecná

Z vyššie uvedeného vyplýva, že celkové príjmy všeobecnej podstaty predstavujú sumu 11.855,20 EUR.

Prihlásené pohľadávky
Do konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu si prihlásili svoje pohľadávky nasledujúci veritelia:

Názov veriteľa

Suma v EUR
prihlásená

Zabezpečenie pohľadávky
popretá

zistená

nezabezpečená

zabepečená
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Československá obchodná banka, a.s.

46 418,24 €

0,00 €

46 418,24 €

0,00 €

46 418,24 €

Československá obchodná banka, a.s.

394,22 €

0,00 €

394,22 €

394,22 €

0,00 €

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

6 128,59 €

0,00 €

6 128,59 €

6 128,59 €

0,00 €

Pohotovosť, s.r.o.

14 020,25 €

0,00 €

14 020,25 €

14 020,25 €

0,00 €

Poštová banka, a.s.

419,88 €

0,00 €

419,88 €

419,88 €

0,00 €

PRO CIVITAS s.r.o.

12 018,13 €

0,00 €

12 018,13 €

12 018,13 €

0,00 €

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

9 928,49 €

0,00 €

9 928,49 €

9 928,49 €

0,00 €

Všeobecná úverová banka, a.s.

17 919,41 €

0,00 €

17 919,41 €

17 919,41 €

0,00 €

Rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
Vzhľadom na skutočnosť, že veriteľ ČSOB, a.s. si prihlásil zabezpečenú pohľadávku, pričom táto pohľadávka bola
v celom rozsahu, vrátene zabezpečovacieho práva, zistená, správca po speňažení majetku – byt č. 60 na 4. p.
bytového domu ul. Lomonosova v Košiciach, súp. č. 2263, vchod 14, zapísaný na LV č. 12789, nachádzajúci sa na
parcelách č. 510/222 o výmere 251m2, č. 510/223 o výmere 248 m2, č. 510/224 o výmere 253 m2, právny vzťah
k parcele na ktorej leží stavba 2263 je evidovaný na LV 14179, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria , podiel
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku
1616/100000, k.ú. Južné Mesto, obec Košice – Juh, okres Košice IV, Správa katastra Košice, zaradeného do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. vyhotovil rozvrh výťažku
z oddelenej podstaty, ktorý bol v nasledovnom znení zverejnený v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 163/2016
zo dňa 23.8.2013, schválený a splnený:
„Správca podstaty zostavil súpis majetku, ktorého súčasťou bol majetok patriaci do oddelenej podstaty, ktorou je
zabezpečená prihlásená a zistená pohľadávka zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka a.s.
z titulu nesplateného úveru podľa Zmluvy o poskytnutí úveru 069803 zo dňa 15.05.2008 vo výške 46 418,24 EUR
so zabezpečovacím právom v 1. poradí.
Oddelenú podstatu, ktorá je predmetom tohto návrhu rozvrhu a ktorou je zabezpečená vyššie uvedená prihlásená
a zistená pohľadávka, tvoria nasledujúce súpisové zložky majetku:
- Byt č. 60 na 4. p. bytového domu ul. Lomonosova v Košiciach, súp. č. 2263, vchod 14, zapísaný na LV č. 12789,
nachádzajúci sa na parcelách č. 510/222 o výmere 251m2, č. 510/223 o výmere 248 m2, č. 510/224 o výmere 253
m2, právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2263 je evidovaný na LV 14179, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria , podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel
k pozemku 1616/100000, k.ú. Južné Mesto, obec Košice – Juh, okres Košice IV, Správa katastra Košice.
Vyššie uvedené súpisové zložky majetku správca speňažil formou dobrovoľnej dražby, pričom speňažením tohto
majetku v súlade so záväzným pokynom udeleným záložným veriteľom Československá obchodná banka a.s.,
Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 poveril Profesionálnu dražobnú spoločnosť, s.r.o., Masarykova
21, 040 01 Košice, IČO: 36 583 936. Dražobník opakovanou dobrovoľnou dražbou konanou dňa 04.07.2013 o 10.00
hod v BUSINESS CENTRE, Kukučínova 7, 040 01 Košice, zasadacia miestnosť, 2. poschodie vyššie uvedenú
oddelenú podstatu speňažil. Cena dosiahnutá vydražením bola vo výške 56 900,- EUR, pričom vydražiteľ dražobnej
spoločnosti uhradil cenu dosiahnutú vydražením.
Výpočet sumy určenej na uspokojenie zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka a.s., Michalská
18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140:
Výpočtová položka
Výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty
Príjem zo správy oddelenej podstaty
Výťažok určený na rozvrh spolu
Krytie pohľadávok proti podstate
Zostatok pri odpočítaní pohľadávok proti podstate
Súdny poplatok vo výške 0,2% zo sumy výťažku zaradeného do rozvrhu
Zostatok po odpočítaní súdneho poplatku
Odmena správcu, ktorý speňažil oddelenú podstatu ( 12% )
Zostatok na výplatu oddelenému veriteľovi
Zistená zabezpečená pohľadávka veriteľa Československá obchodná banka a.s.

Hodnota v EUR
56 900,00
0,00
56 900,00
9 348,36
47 551,64
113,80
47 437,84
5 692,54
41 745,30
46 418,24
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Výplata oddelenému veriteľovi Československá obchodná banka a.s.
Neuspokojený zostatok zistenej pohľadávky veriteľa Československá obchodná banka a.s.“

41 745,30
4 672,94

Z vyššie uvedeného vyplýva, že po realizácii rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty veriteľa Československá
obchodná banka, a.s. zostala neuspokojená časť pohľadávky veriteľa Československá obchodná banka, a.s. vo
výške 4.672,94 € pre uspokojenie na základe rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.

Pohľadávky proti podstate
V doterajšom priebehu konkurzného konania boli u správcu uplatnené nasledovné pohľadávky proti podstate, ktoré
boli alebo majú byť uspokojené ako pohľadávky proti všeobecnej podstate:

Veriteľ

faktura č.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

2000001957

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.
Tatra banka, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
ZUNO BANK AG, pobočka zahr. Banky
OTP Banka Slovensko, a.s.
Poštová banka, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
VOLKSBANK Slovensko, a.s.
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
UniCredit Bank, a.s.
ČSOB, a.s.
KB, a.s.
Oberbank AG

právny dôvod

poplatok
lustrácia
poplatok
630150
lustrácia
poplatok
244/2012
lustrácia
poplatok
7120900236
lustrácia
poplatok
2834449
lustrácia
poplatok
6001221935
lustrácia
poplatok
20120022
lustrácia
poplatok
900032679
lustrácia
poplatok
1200271
lustrácia
poplatok
911215
lustrácia
poplatok
2012000928
lustrácia
poplatok
8310000076
lustrácia
poplatok
1210513
lustrácia
poplatok
81742760
lustrácia
poplatok
20120118
lustrácia
poplatok
2012012
lustrácia

za poskytnutie súčinnosti - banková
za poskytnutie súčinnosti - banková
za poskytnutie súčinnosti - banková
za poskytnutie súčinnosti - banková
za poskytnutie súčinnosti - banková
za poskytnutie súčinnosti - banková
za poskytnutie súčinnosti - banková
za poskytnutie súčinnosti - banková
za poskytnutie súčinnosti - banková
za poskytnutie súčinnosti - banková
za poskytnutie súčinnosti - banková
za poskytnutie súčinnosti - banková
za poskytnutie súčinnosti - banková
za poskytnutie súčinnosti - banková
za poskytnutie súčinnosti - banková
za poskytnutie súčinnosti - banková

výška
pohľadávky

čas vzniku

24,00 €

03/2012

16,80 €

03/2012

19,20 €

03/2012

19,92 €

03/2012

15,94 €

03/2012

19,92 €

03/2012

31,87 €

03/2012

15,94 €

03/2012

19,12 €

03/2012

18,00 €

03/2012

35,00 €

03/2012

19,87 €

03/2012

9,96 €

03/2012

30,00 €

03/2012

43,80 €

03/2012

20,40 €

03/2012

JUDr. Vladimír Lisák

-

poštovné

54,60 €

2012

JUDr. Vladimír Lisák

-

kancelárske potreby

22,77 €

2012

JUDr. Vladimír Lisák

-

paušálna odmena správcu

663,88 €

10/2012

JUDr. Vladimír Lisák

-

cestovné náhrady

289,68 €

2012 a 2013

Sberbank Slovensko, a.s.

-

bankové
poplatky
transakcie, daň)

267,55 €

2012
2016

JUDr. Tomáš Kališka

-

poštovné

8,10 €

2016 a 2017

JUDr. Tomáš Kališka

-

kancelárske potreby

60,50 €

2016

-

cestovné náhrady

27,68 €

2016

-

bankové poplatky (vedenie účtu)

13,50 €

2016

JUDr. Tomáš Kališka
UniCredit Bank
Slovakia, a.s.

Czech

Republic

and

(vedenie

účtu,

výpisy,

až

V uvedenom výpočte nie je zaradený súdny poplatok za konkurzné konanie, ako ani odmena správcu z výťažku.
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V uvedenom výpočte nie je zaradený súdny poplatok za konkurzné konanie, ako ani odmena správcu z výťažku.
Z uvedených pohľadávok proti podstate boli doposiaľ uhradené pohľadávky proti podstate v celkovej sume 1.736,30
EUR. Suma neuhradených pohľadávok proti podstate predstavuje 31,70 EUR. Predmetný výpočet nezahŕňa sumu
vo výške 10 EUR, ktorú ako počiatočný vklad pri zriadení účtu JUDr. Vladimír Lisák vložil na účet zriadený
v prospech úpadcu.
Súdny poplatok (0,2 %) je vypočítaný v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis
z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“), a to z celkového výťažku
11.855,20 EUR. Základom pre výpočet súdneho poplatku je v súlade s § 7 ods. 11 zákona o súdnych poplatkoch
suma vo výške 11.855 EUR. Výška súdneho poplatku je po zaokrúhlení v zmysle § 7a písm. c) zákona o súdnych
poplatkoch určená v sume vo výške 23,5 EUR.
Odmena správcov je vypočítaná v súlade s ust. § 13 a nasl. vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „vyhláška MS SR č. 665/2005 Z.z.“).
·
·

·
·

JUDr. Vladimír Lisák
v zmysle § 17 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. z výťažku vo výške 4.666,35 EUR (zrážky zo mzdy
úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie po
konaní prvej schôdze veriteľov, t. j. jún 2012 do zastavenia realizácie zrážok v dôsledku nástupu úpadcu na
materskú dovolenku, t.j. apríl 2013) – 233,32 EUR
JUDr. Tomáš Kališka
v zmysle § 17 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. z výťažku vo výške 2.497,25 EUR (zrážky zo mzdy
úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie po
ustanovení do funkcie, t. j. máj 2016 do zastavenia realizácie zrážok, t.j. december 2016) – 124,86 EUR

V súlade s § 16 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. sa vyššie uvedená odmena správcov pre pomalosť
konania znížená o 20 %, a to nasledovne:
·
·

JUDr. Vladimír Lisák – odmena 186,65 EUR
JUDr. Tomáš Kališka – odmena 99,89 EUR

Vyššie uvedený výpočet pohľadávok proti podstate nezahŕňa budúce predpokladané pohľadávky proti podstate
ako nevyhnutné výdavky spojené s uspokojovaním veriteľov na základe tohto rozvrhu a vedením konkurzného
konania do predpokladaného ukončenia konkurzu, pričom ich predpokladaná výška je 26 EUR (9 EUR – bankové
poplatky za vedenie účtu a 17 EUR – poštovné). V prípade existencie nespotrebovaného zostatku
z predpokladaných nákladov, tento zostatok bude rozdelený medzi jednotlivých veriteľov podľa princípov
stanovených v tomto rozvrhu pre uspokojenie pohľadávok.

II.
Rozvrhová časť

Príjmy zo speňaženia súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu, ktoré sú predmetom
návrhu konečného rozvrhu:
Mzda úpadcu v postihnuteľnom rozsahu

11.189,63 €

Peňažná pohľadávka – nespotrebovaný preddavok
Kreditné úroky

663,88 €

z vedenia peňažných prostriedkov na bankovom účte

Celkové príjmy všeobecnej podstaty

1,69 €
11.855,20 €

Výdavky zahrnuté do rozvrhu výťažku zo speňaženia súpisových zložiek majetku tvoriacich oddelenú
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Výdavky zahrnuté do rozvrhu výťažku zo speňaženia súpisových zložiek majetku tvoriacich oddelenú
podstatu zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., ktoré sú predmetom tohto rozvrhu:
Odmena správcu JUDr. Vladimír Lisák

186,65 €

Odmena správcu JUDr. Tomáš Kališka

99,89 €

Ostatné pohľadávky proti podstate

1.768 €

Súdny poplatok za konkurzné konanie

23,5 €

Predpokladané budúce pohľadávky proti podstate

26 €

Celkové výdavky všeobecnej podstaty

2.104,04 €

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

9.751,16 €

S poukazom na uvedené, na základe tohto rozvrhu výťažku sa nezabezpečení veritelia uspokoja z rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty mierou uspokojenia 14,89 %, a to nasledovne:

Názov veriteľa

Na uspokojenie zo všeobecnej podstaty Miera uspokojenia z výťažku v % Výška uspokojenie

Československá obchodná banka, a.s. 5 067,16 €

7,74

754,34 €

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

6 128,59 €

9,36

912,35 €

Pohotovosť, s.r.o.

14 020,25 €

21,40

2 087,17 €

Poštová banka, a.s.

419,88 €

0,64

62,51 €

PRO CIVITAS s.r.o.

12 018,13 €

18,35

1 789,12 €

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

9 928,49 €

15,16

1 478,04 €

Všeobecná úverová banka, a.s.

17 919,41 €

27,36

2 667,63 €

celkom

65 501,91 €

-

9 751,16 €

Pred zostavením návrhu tohto konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty správca zostavil zoznam
pohľadávok proti všeobecnej podstate a oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate, ako aj zámer
zostaviť tento rozvrh správca zverejnil v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 234/2016 zo dňa 7. decembra 2016.
Proti žiadnej z pohľadávok proti dotknutej podstate nebola v súlade s § 96 ods. 3 ZKR podaná námietka.
V Košiciach, dňa 16. februára 2017
S úctou,
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K004058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Mihálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zliechov 354, 018 32 Zliechov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/62/2015 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 22.02.2017

Okresný súd Trenčín
38K/62/2015
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

JUDr. Andrej Jaroš správca úpadcu Oľga Mihálová, Zliechov 354, 018 32, dátum nar.: 16.10.1962 (ďalej ako
„úpadca“), v konkurze vedenom Okresným súdom Trenčín pod spisovou značkou 38K/62/2015, si týmto dovoľujem
podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii informovať veriteľov, že zostavil zoznam
pohľadávok proti podstate, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zo všeobecnej podstaty, pričom zároveň
oznamujem zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a samotných veriteľov pohľadávok proti
podstate k dispozícii v kancelárii správcu.
Podľa § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii je veriteľský výbor (resp. zástupca
veriteľov), dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, oprávnený do
30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním
na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Trenčíne dňa 17.02.2017
JUDr. Andrej Jaroš, správca S373

K004059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Pavelka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Manckovičova 62/2, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1988
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/35/2016S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/35/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DAREKON, k. s., so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Matúš
Pavelka, nar. 26.09.1988, trvale bytom Manckovičova 62/2,920 01 Hlohovec, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 36K/35/2016, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE
Č. súp. zložky

Banka

Číslo účtu

Popis platby

Súpisová hodnota

5.

Tatra Banka, a. s.

2936141934/1100

Nárok na zrážku zo mzdy úpadcu za 01/2017

218,00 EUR

DAREKON, k. s., správca S1806

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Polťák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmeľová 16/6, 955 01 Topoľčany - Veľké Bedzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2016 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 16,76 €

V Nitre, dňa 17.02.2017

JUDr. Andrea Pállová, správca

K004061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferrara s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárová 30, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 298 386
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/23/2016 S 791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/23/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová úpadcu : Ferrara s.r.o., so sídlom Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO
: 45 298 386, týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávky nasledovného veriteľa, ktorého prihlášky pohľadávok boli správcovi doručené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:

Veriteľ:
Sídlo:

CEE COLLECT Slovakia, s.r.o.
Križkova 9, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

Deň vydania: 22.02.2017

570,47 eur
1
17.2.2017
neuplatnené
412
17.2.2017

JUDr.Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K004062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZEPRIS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovinka 324, 900 41 Rovinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 761 024
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2011 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2011
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca úpadcu ZEPRIS s.r.o., so sídlom Rovinka č. 324,
900 41 Rovinka, IČO: 35 761 024, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č. 18584/B, týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti
podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je v súlade s ustanovením § 96 ods. 3
ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

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

K004063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mary Louise s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kresánkova 10, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 525 967
Obchodné meno správcu:
Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/37/2016 S1639
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/37/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Insolvency k.s., správca majetku úpadcu Mary Louise s.r.o., sídlo: Kresánkova 10, 841 05 Bratislava, IČO: 47 525
967 oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do konkurzného konania úpadcu doručená
prihláška pohľadávky a následne bola pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 119,65 EUR

K004064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Ferančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Istebné 210, 027 53 Istebné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1974
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca úpadcu Juraj Ferančík, nar. 21.05.1974, trvale
bytom Istebné 210, 027 53 Istebné, týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam
pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
všeobecnej podstaty.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
všeobecnej podstaty.
Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je v súlade s ustanovením § 96 ods.
3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

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

K004065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mary Louise s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kresánkova 10, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 525 967
Obchodné meno správcu:
Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/37/2016 S1639
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/37/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Insolvency k.s., správca majetku úpadcu Mary Louise s.r.o., sídlo: Kresánkova 10, 841 05 Bratislava, IČO: 47 525
967 oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do konkurzného konania úpadcu doručená
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967 oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do konkurzného konania úpadcu doručená
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok a následne boli pohľadávky zapísané do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 1.157,02 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 440,77 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 209,18 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 2.926,21 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 437,58 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 207,66 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 2.904,19 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 434,29 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 206,10 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 2.884,31 EUR
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Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 431,31 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 204,69 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 2.852,35 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 426,53 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 202,42 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 2.819,68 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 421,65 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 200,10 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 2.593,13 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 2.581,06 EUR
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Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 385,97 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 183,17 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 2.516,43 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 376,30 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 178,58 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 177,07 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 2.451,80 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 366,64 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 174,- EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 2.426,95 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 362,92 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 172,23 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 2.407,06 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 359,95 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 170,82 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 2.385,75 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 356,76 EUR

Veriteľ: CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Nový závod, 976 81 Podbrezová
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 169,31 EUR

K004066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAR - ELEKTRO, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1746/74, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 415 943
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/6/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/6/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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40K/6/2016
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu – dňom
22.02.2017
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu STAR – ELEKTRO, s.r.o. vyhlasuje dňom 22.02.2017 na základe záväzného pokynu príslušného
orgánu prvé kolo ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho
všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 168/2016 pod
značkou záznamu K020116 dňa 31.08.2016 pod súpisovými položkami majetku por. č. 1 až por. č. 385 (ďalej len
„Predmet speňaženia“).
Celková súpisová hodnota Predmetu speňaženia je odhadom vo výške 9.827,66 EUR.
Veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia (ďalej len
„Pokyn“) za nasledovných podmienok:
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Predmet speňaženia sa bude v jednotlivých kolách ponukového konania speňažovať ako súbor majetku. V prípade,
ak sa Predmet speňaženia nepodarí speňažiť v prvom kole, správca vyhlási druhé kolo ponukového konania, resp.
ďalšie, až do speňaženia Predmetu speňaženia alebo udelenia nového záväzného pokynu príslušným orgánom.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve,
pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: trencin@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet
speňaženia vo výške 500,- EUR, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty
úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK62 0900 0000 0003 6445 2913, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 06.03.2017.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za neprimeranú a/alebo v rozpore
s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť.

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa Pokynu alebo bude do kancelárie správcu doručená
oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
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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Kúpna cena:
O víťazstve rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia. Podmienkou pre podanie ponuky
v 1. kole ponukového konania je ponuka minimálne vo výške 100 % súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponuku a túto vyhodnotiť ako víťaznú a oznámiť ju Príslušnému orgánu.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca oznámi príslušnému orgánu víťaznú ponuku do troch
(3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet
speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuka bola schválená príslušným orgánom,
správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu za Predmet speňaženia zaplatí na
bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu č. účtu v tvare IBAN: SK62 0900 0000 0003 6445 2913, vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s., najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie
byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný
príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením
§ 93 ods. 2 ZKR ako stojí a leží.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo e-mailom na: trencin@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 06.03.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE –STAR – ELEKTRO, s.r.o. – PREDAJ SÚBORU
HNUTEĽNÝCH VECÍ“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene,
sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K004067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakotrade Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 020 966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/27/2014 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/27/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O PONUKOVOM KONANÍ
Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 30K/27/2014 zo dňa 01. decembra 2014, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 234/2014 dňa 08. decembra 2014 v právnej veci navrhovateľa: Slovenská sporiteľňa,
a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Lakotrade Slovakia, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov, IČO: 36 020 966 súd
vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil správcu: Ing. Imrich Krupička, so sídlom
kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu S1178.
Oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej iba ako „zabezpečený veriteľ“) tvoria okrem iného pohľadávky úpadcu
z obchodného styku voči jeho obchodným partnerom v súpisovej hodnote 2 219 101,55 € (ďalej iba ako „pohľadávky
úpadcu“). Pohľadávky úpadcu boli zverejnené ako doplnenie súpisu majetku oddelenej podstaty v Obchodnom
vestníku č. 67/2015 zo dňa 09. apríla 2015, č. oznámenia: K007690, ako súpisová zložka č. 7 majetku oddelenej
podstaty.
V súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa zo dňa 13. februára 2017 je správca oprávnený speňažiť
pohľadávky úpadcu tvoriace oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa formou realizácie speňažovania podľa ust.
§ 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR), t.j. realizáciou verejného ponukového
konania.
Správca vyzýva záujemcov na predloženie záväznej ponuky na odkúpenie pohľadávok úpadcu za splnenia
nasledovných podmienok:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Lehota na predkladanie ponúk je 20 (dvadsať) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v stanovenej lehote doručená v neporušenej obálke do sídla kancelárie
správcu poštou alebo osobne s výrazným označením „Konkurz 30K/27/2014 – Ponuka – Neotvárať!“ Na
ponuky doručené po stanovenej lehote sa neprihliada.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, ponúkanú kúpnu cenu za
pohľadávky úpadcu, akceptáciu lehoty splatnosti kúpnej ceny, akceptáciu podmienok ponukového konania
a návrhu zmluvy o postúpení pohľadávok úpadcu.
Záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie záväzných
ponúk.
Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie výhodnosti ponuky je výška ponúkanej kúpnej ceny, t.j. ako
najvýhodnejšia ponuka bude vyhodnotená ponuka s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu v lehote do 3 (troch) pracovných dní po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk záujemcov, o čom sa vyhotoví úradný záznam.
Výsledky ponukového konania správca písomne oznámi zabezpečenému veriteľovi do 3 (troch) pracovných
dní odo dňa otvárania obálok so záväznými ponukami.
Zabezpečený veriteľ má oprávnenie odsúhlasiť alebo odmietnuť predloženú víťaznú ponuku ako
neprimerane nízku v lehote 7 (sedem) pracovných dní od oznámenia výsledkov ponukového konania zo
strany správcu.
Správca písomne oznámi výsledok ponukového konania úspešnému záujemcovi do 10 (desať) pracovných
dní odo dňa odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany zabezpečeného veriteľa.
Správca uzavrie s úspešným záujemcom zmluvu o postúpení pohľadávok do 10 (desať) pracovných dní
odo dňa doručenia odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany zabezpečeného veriteľa, pričom kúpna
cena musí byť zaplatená pri uzatvorení zmluvy o postúpení pohľadávok.

Upozornenie pre záujemcov:
Pohľadávky úpadcu sú predmetom ponukového konania ako celok (balík pohľadávok).
Pohľadávky úpadcu môžu byť aj premlčané, môžu mať aj iné právne vady súvisiace s ich vznikom a prípadným
postúpením.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca ako vyhlasovateľ ponukového konania nezodpovedá za bonitu postupovaných pohľadávok úpadcu, za ich
vymožiteľnosť, za ich prípadné nezrovnalosti spôsobené nedostatkami v účtovnej evidencii úpadcu, ani za prípadné
nezrovnalosti týkajúce sa účtovnej a právnej existencie pohľadávok.
Úspešný záujemca svojím podpisom na zmluve o postúpení pohľadávok úpadcu potvrdí, že bol zo strany správcu
na tieto skutočnosti upozornený a výslovne sa vzdáva akýchkoľvek nárokov z prípadných právnych vád
postúpených pohľadávok úpadcu, ako aj nárokov z nesprávnej špecifikácie výšky niektorej z postúpených
pohľadávok úpadcu.
Úspešný záujemca nie je z tohto dôvodu oprávnený od zmluvy o postúpení pohľadávok úpadcu odstúpiť ani
požadovať náhradu akejkoľvek škody.

Ďalšie podmienky:
Záujemcovia sa môžu informovať na tel. č.: 0905 937 649, resp. mailom na adrese: krupicka@slovanet.sk.

Ing. Imrich Krupička, správca

Košice, dňa 17. februára 2017

K004068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Pučeglová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slivník 197, 076 12 Kuzmice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2016 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/1/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súpisová zložka majetku, por.č.: 11
OPIS

iná majetková hodnota

POPIS

zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

SUMA AJ MENA

111,23 EUR

DÔVOD ZAPÍSANIA

ust. § 72 ods. 2 ZKR

REGISTER

neuvedené

DÁTUM ZAPÍSANIA

15.02.2017

MAJETOK TRETEJ OSOBY

neuvedené

SPORNÝ ZÁPIS

neuvedené

Ing. Imrich Krupička, správca

Košice, dňa 17.02.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Čavisová, rod. Szalabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 304, 044 55 Vysoké Tatry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/21/2015 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/21/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súpisová zložka č.

18

druh:

iná majetková hodnota

popis:

zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

suma (aj mena):

12,49 EUR

dôvod zápisu:

podľa ust. § 72 ods. 2 ZKR

majetok tretej osoby:

neuvedené

sporný zápis:

neuvedené

deň zápisu:

streda, 1. február 2017

Ing. Imrich Krupička

Košice, dňa 17. februára 2017

K004070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VOLMAR SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 546 500
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 32/2014 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 32/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka v prvom kole ponukového konania speňažovania nasledovné pohľadávky:

Por.
Označenie dlžníka
č.

istina

Súpisová
hodnota

Právny dôvod vzniku

1.

Náhrada škody, konanie vedené na
Jaroslav Jánský, V Pátém 489, 220.440,56
110.220,28 € Městským soudu v Praze 2 pod sp. zn.
190 00 Praha 9 - Klánovice
€
73Cm 303/2015

5.

ŠTÚDIO R, s.r.o., Horná 34,
209,78 €
974 01 Banská Bystrica

Číslo faktúry,
deň
splatnosti poznámka
faktúry

faktúra
21002709,
9.7.2011

209,78 €

č.

Ďalšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese kotleba@stonline.sk. Záujemcovia môžu ponuky zasielať do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ďalšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese kotleba@stonline.sk. Záujemcovia môžu ponuky zasielať do
10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: JUDr. Ivan Kotleba, správca, Kukučínova 18, 974 01
Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 2K 32/2014, NEOTVÁRAŤ“.
V ponuke musí byť záujemcom urobený návrh odplaty v eurách. Záujemcovia musia k ponuke predložiť výpis
z obchodného, živnostenského alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako šesť mesiacov alebo
fotokópiu občianskeho preukazu v prípade záujemcu fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom (alebo fyzických osôb
manželov s BSM nezrušeným počas trvania manželstva).
Budúcim postupníkom speňažovaných pohľadávok sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu odplatu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ktorúkoľvek alebo všetky ponuky, a to bez povinnosti informovať o danej
skutočnosti záujemcu.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K004071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlína Tušjaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zakvášov 1520/39, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 28K/18/2012 S285
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/18/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iné majetkové práva
- Zrážka zo mzdy za obdobie 06/2016 v sume 87,20.-eur.
- Zrážka zo mzdy za obdobie 07/2016 v sume 88,80.-eur.
- Zrážka zo mzdy za obdobie 08/2016 v sume 74,22.-eur.
- Zrážka zo mzdy za obdobie 09/2016 v sume 114,76.-eur.
- Zrážka zo mzdy za obdobie 10/2016 v sume 14,62.-eur.

K004072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Tancoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domaňovce 209, 053 02 Domaňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/33/2016 S 1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/33/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Iveta Beslerová, správca podstaty dlžníka Jozef Tancoš, narodený: 19.02.1955, bytom: Domaňovce 209, 053
02 Domaňovce oznamuje, že nasledovní veritelia doručili správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
prihlášky nezabezpečených pohľadávok. Ide o nasledujúce nezabezpečené iné pohľadávky:
Poradové
číslo
prihlášky

Veriteľ

41

Daňový
Prešov

úrad

42

Daňový
Prešov

úrad Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel č 731/2010/503882 zo dňa 05.03.2010.
1 956,50 €
Neuhradená daň z motorových vozidiel za rok 2009.

E
Iná
pohľadávka

43

Daňový
Prešov

úrad Rozhodnutie č. 731/230/16637/10/Rus zo dňa 27.09.2010. Neuhradený sankčný úrok
26,90 €
za nezaplatenie preddavku na daň z motorových vozidiel, zdaňovacie obdobie 2009.

E
Iná
pohľadávka

44

Daňový
Prešov

úrad

45

Daňový
Prešov

úrad

46

Daňový
Prešov

úrad

47

Daňový
Prešov

úrad

48

Daňový
Prešov

úrad

49

Daňový
Prešov

úrad Rozhodnutie č. 9720301/5/2529539/2014 zo dňa 05.06.2014. Neuhradený úrok z
1 173,90 €
omeškania za nezaplatenie dane z motorových vozidiel, zdaňovacie obdobie 2009.

50

Daňový
Prešov

úrad

Prihlásená Typ
suma
pohľadávky

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel č 731/2009/501438 zo dňa 29.01.2009.
Čiastočne neuhradená daň z motorových vozidiel za rok 2008 ( celková čiastka 68,81 €
2134,36)

E
Iná
pohľadávka

Rozhodnutie č. 9720301/5/4075774/2013 zo dňa 06.09.2013. Neuhradený sankčný
úrok za nezaplatenie dane z motorových vozidiel, zdaňovacie obdobie 2008 v lehote 625,30 €
splatnosti.

E
Iná
pohľadávka

Rozhodnutie č. 731/230/18677/09/Rus zo dňa 12.01.2009. Čiastočne neuhradený
sankčný úrok za nezaplatenie preddavku na daň z motorových vozidiel, zdaňovacie 43,11 €
obdobie II. štvrťrok 2008 (celková čiastka 53,80).

E
Iná
pohľadávka

Rozhodnutie č. 731/230/18678/09/Rus zo dňa 12.11.2009. Neuhradený sankčný úrok
za nezaplatenie preddavku na daň z motorových vozidiel, zdaňovacie obdobie III. 31,00 €
štvrťrok 2008.

E
Iná
pohľadávka

Rozhodnutie č. 731/230/18680/09/Rus zo dňa 12.11.2009. Neuhradený sankčný úrok
za nezaplatenie preddavku na daň z motorových vozidiel, zdaňovacie obdobie 2007 v 214,90 €
lehote splatnosti v správnej výške.

E
Iná
pohľadávka

Rozhodnutie č. 9720301/5/3896922/2014 zo dňa 18.08.2014. Neuhradený úrok z
omeškania za nezaplatenie DPH, zdaňovacie obdobie II. štvrťrok 2011 v ustanovenej 45,50 €
lehote.

E
Iná
pohľadávka

Rozhodnutie č. 731/230/14425/10/Rus zo dňa 19.08.2010. Neuhradená pokuta za
podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel po lehote, zdaňovacie 33,19 €
obdobie 2009.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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51

Slovenská
Nezaplatený súdny poplatok za odpor, na základe právoplatného a vykonateľného
republika
uznesenia Okresného súdu Spišská Nová Ves, sp. zn.: 7C/73/2010, zo dňa 202,50 €
Krajský súd v
07.05.2010.
Bratislave

E
Iná
pohľadávka

52

Dňa 3.5.2012 uzavrel dlžník s právnym predchodcom Veriteľa Provident Financial
KRUK Česká a s.r.o, IČO 35805721 so sídlom Mlynské Nivy 49, Bratislava Zmluvu o spotrebiteľskom
Slovenská
úvere č. 476510092. Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 16.12.2016
899,40 €
republika s.r.o, uzavretej medzi Provident a spoločnosťou KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
s.r.o.
došlo k postúpeniu pohľadávky z uvedenej zmluvy na súčasného veriteľa a to v
celkovej výške 899,40 EUR. Postúpenie pohľadávky bolo dlžníkovi oznámené.

E
Iná
pohľadávka

Ing. Iveta Beslerová, správca podstaty dlžníka oznamuje, že všetky prihlásené pohľadávky uznal a zapísal do
zoznamu pohľadávok v zmysle § 28 ods. 3 ZKR.
Prihlásené pohľadávka sú zapísané v zozname pohľadávok pod poradovými číslami tak, ako je uvedené v tabuľke t.
j od 41. až 52.

K004073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Juhás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 830/15, 044 14 Čaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.3.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/31/2016 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/31/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32K/31/2016 zo dňa 27. decembra 2016 som bola ustanovená za
správcu majetku úpadcu Marek Juhás, narodený 7. marca 1972, trvale bytom Mieru 830/15, 044 14 Čaňa (ďalej
len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 3. januára 2016 v čiastke 2/2017.
V súlade s ust. § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v spojení s § 38 a § 39 vyhlášky 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujem súpis oddelenej podstaty
zabezepečeného veriteľa Consumer Finance Holding, a. s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok,
IČO: 35 923 130 (ďalej len “Consumer Finance Holding, a. s.”) nasledovne:
Popis
hnuteľnej
veci

Výrobné číslo

Súpisová
Evidenčné Rok
hodnota v stav
číslo
výroby
€

Peugeot 307
SW 1.6 HDi VF33E9HYC85073217 KE302 DF
Premium

2007

3.000 €

opotrebený
primerane
veku
používaniu

a

Č.
zabezpečenej
pohľadávky
v
zozname
pohľadávok

Veľkosť
spoluvlastnického
podielu

Podstata

1/1

Consumer
Finance
1/C
Holding, a. s.

V Košiciach, dňa 17. februára 2017
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Mgr. Lenka Hričindová, správca

K004074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mozolák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. A. Beňovského 394/75 C, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/46/2016 S 1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/46/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Renata Petrová, správca úpadcu: Miroslav Mozolák, nar. 14.11.1975, bytom M. A. Beňovského 394/75 C, 922
03 Vrbové, podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča , v úradných hodinách v pondelok, utorok a piatok od 10.00
do 16.00 hod, v stredu a štvrtok od 12.00 do 18.00 hod. Rezerváciu termínu nahliadnutia do spisu si možno vopred
dohodnúť na tel. č.: 0903103371.
V Šali, dňa 31. 01. 2017
Ing. Renata Petrová, správca

K004075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vašková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Dargovských hrdinov 7, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/36/2016 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/36/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

1. Súpisová zložka majetku: príjem úpadcu postihnutý v zmysle ust. § 72 ods. 2 ZKR
Súpisová hodnota: 188,82 eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 19.02.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 72 ods. 2 ZKR

V Trebišove 19. 02. 2017
JUDr. Martin Galgoczy
Správca S1560
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ladislav Hadidom
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trsťany 85, 044 45 Bidovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1959
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k.s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice - Staré Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 26K/40/2016 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/40/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice, podľa ust. § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že v
konkurze vyhlásenom Okresným súdom Košice I uznesením sp.zn.: 26K/40/2016 zo dňa 22.11.2016 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 228/2016 dňa 29.11.2016 na majetok úpadcu: Mgr. Ladislav Hadidom, nar. 12.04.1959,
bytom Trsťany 85, 044 45 Bidovce prihlásil pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote:

Veriteľ: BEKWOODCOTE s.r.o., so sídlom Odborárska 52, 831 03 Bratislava, IČO 31 364 951
Por. číslo: 4B/1
Celková suma: 2 177,82 eur (z toho 1 410,05 eur istina; 767,77 eur úroky z omeškania)
Právny dôvod: ručiteľský záväzok ku kúpnej zmluve na základe rámcovej kúpnej zmluvy (faktúra č. 21020149 zo
dňa 30.08.2013)
Zabezpečenie: nezabezpečená pohľadávka

Por. číslo: 4B/2
Celková suma: 4 158,60 eur (z toho 2 707,42 eur istina; 1 451,18 eur úroky z omeškania)
Právny dôvod: ručiteľský záväzok ku kúpnej zmluve na základe rámcovej kúpnej zmluvy (faktúra č. 21020378 zo
dňa 16.09.2013)
Zabezpečenie: nezabezpečená pohľadávka

Por. číslo: 4B/3
Celková suma: 2 398,92 eur (z toho 1 568,95 eur istina; 829,97 eur úroky z omeškania)
Právny dôvod: ručiteľský záväzok ku kúpnej zmluve na základe rámcovej kúpnej zmluvy (faktúra č. 21020516 zo
dňa 30.09.2016)
Zabezpečenie: nezabezpečená pohľadávka

Por. číslo: 4B/4
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma: 970,35 eur (z toho 637,97 eur istina; 332,38 eur úroky z omeškania)
Právny dôvod: ručiteľský záväzok ku kúpnej zmluve na základe rámcovej kúpnej zmluvy (faktúra č. 21020659 zo
dňa 16.10.2016)
Zabezpečenie: nezabezpečená pohľadávka

Por. číslo: 4B/5
Celková suma: 1 191,77 eur (z toho 1 191,77 eur náklady z uplatnenia)
Právny dôvod: trovy priznané rozsudkom rozhodcovského súdu zo dňa 04.08.2014, právoplatným 07.08.2014 a
vykonateľným dňa 11.08.2014, a trovy exekučného konania vedeného JUDr. Alenou Bohorovičovou pod sp.zn. Ex
141/14.
Zabezpečenie: nezabezpečená pohľadávka

Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 15.02.2017.

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

K004077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KG Export s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 992/45, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 122 781
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2016/S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty.

Pohľadávky: poskytnuté zálohy:............................... 6.464,00€
Daňové pohľadávky...............................1.385,00€

HIM Modernizácia recepcie BB ...............................8.149,84€
NIM Licencia – Activity softvér ..................................6.072,00€
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Zložený preddavok veriteľa ktorý podal návrh
na vyhlásenie konkurzu............................................1.659.70 €

V Humennom dňa 19.2.2017

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

K004078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kovalčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 35, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2013 S 751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2013
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 reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len (ZKR) predkladám Okresnému súdu Prešov ,ktorý je v zmxsle § 39
ods.2.ZKR príslušným orgánom a vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru konečný rozvrh výťažku pre
nezabezpečených veriteľov ,úpadcu Jána Kovalčíka, nar.23.06.1961,bytom Fraňa Kráľa 35,059 21 SVIT, č.k.
2K/24/2014.
I. Všeobecná čásť .
1/ Okresný súd v Prešove uznesením sp.zn. 2 K/ 24/2013 zo dňa 1.8.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť
8.8.2013 uverejnením v OV č.151/2013 vo veci dlžníka Jána Kovalčíka, nar.23.06.1961,bytom Fraňa Kráľa
35,059 21 SVIT, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a za správcu ustanovil JUDr. Michala Jakubeka , so sídlom
kancelárie M.R. Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou.
2/ Správca zistil majetok úpadcu ,podal súdu potrebné správy a pokračoval v plnení úloh v zmysle ZKR.
Správcovi sa nepodarilo uskutočniť ani opakovanú schôdzu veriteľov nedostavil žiaden z veriteľov a pôsobnosť
veriteľského výboru vykonával a vykonáva súd, s ktorým správca komunikoval a žiadal o záväzné pokyny.
3/ V súlade s § 73 a násl. ZKR správca zistil na základe prihlásenia len nezabezpečené pohľadávky a zapísal
zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty,ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku a 28.11.2013
pod.č.OV 230/2013.
4/ Správca požiadal okresný súd Prešov , ktorý vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru o udelenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4/ Správca požiadal okresný súd Prešov , ktorý vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru o udelenie
záväzného pokynu pre správcu, na speňažovania majetku patriaci do všeo-becnej podstaty , uverejnený súpis
majetku v OV č.230/2013 zo dňa 28.11.2013 . Okresný súd Prešov udelil uznesením č.2K/24/2013-80 zo dňa
14.9.2015 záväzný pokyn na speňažovanie majetku .
II/ Výťažok zo speňaženia .
Nasledovný prehľad obsahuje opis príslušných zložiek majetku s priradením výťažku na túto zložku
pripadajúci.
1/ Speňaženie hnuteľných vecí:
Správca uskutočnil ponukové konania na predaj hnuteľných veci uverejnené v OV č. 198/2015 zo dňa 15.10.2015
a na základe uvedeného speňažil hnuteľný majetok takto:
Súpisová
hodnota
v EUR

Súpisová
Opis súpisovej zložky majetku:
Zložka č.

Osobné motorové vozidlo ,značka a typ Opel Zafira
821,EČ: PP 809 CK, výrobné číslo vozidla WOLOTGF7512145242,farba šedá metalíza
Osobné motorové vozidlo ,značka a typ Seat Ibiza 1.9. PD Stella,E.Č PP-042BX, výrobné číslo
1.226,vozidla VSSZZZ6LZ4D000005. Auto je nepojazdné, poškodené riadenie a čerpadlo serva.

3
4

Celkom :

2.047,-

Výťažok
zo
speňaženia v EUR.
492,1.010,1.502,-

2/ Speňaženie nehnuteľných vecí:
Správca uskutočnil ponukové konania na predaj hnuteľných veci uverejnené v OV č. 198/2015 zo dňa 15.10.2015
a na základe uvedeného speňažil hnuteľný majetok takto:
Súpisová
Zložka č.

Opis súpisovej zložky majetku:
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č.18 k.ú. Jezersko:
- C KN parc.č.123/2 o výmere 22 m2Trv.trávne porasty
v podiele 2/12-tiny
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č.18 k.ú. Jezersko
-E KN parc.č.1152 o výmere 15610 m2, orná
pôda v podiele 2/12-tiny

1
2

Celkom :

Súpisová
Hodnota v EUR

Výťažok zo speňaženia v EUR.

2,-

2,-

252,-

200,-

254,-

202,-

3/ Iné speňaženie –príjem od úpadcu vkladom na účet správcu.

P.č. Dátum príjmu:
1
2
3

16.9.2013
19.12.2014
31.12.2015

Od koho:

Právny dôvod:

Ján Kovalčík -úpadca
Ján Kovalčík -úpadca
Ján Kovalčík-úpadca

Vklad úpadcu na účet správcu
Vklad úpadcu na účet správcu
Vklad úpadcu na účet správcu

Celkom:

Suma
v EUR:
1.045,94
250,650,1.945,94

Priradená suma
k všeobecnej podstate v EUR
1.045,94
250,650,1.945,94

4/ Rekapitulácia výťažku a celkové príjmy do konkurznej všeobecnej podstaty odo dňa vyhlásenia
konkurzu:
Por.číslo
1
2
3

Spôsob nadobudnutia:
Speňaženie hnuteľných vecí:
Speňaženie nehnuteľných vecí:
Iné speňaženie –príjem od úpadcu vkladom na účet správcu

Suma v Eurách :
1.502,202,1.945,94

Celkom :

3.649,94
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III. Pohľadávky proti podstate .

1/ Podľa § 87 ods.1/ ZKR pohľadávky proti podstate sú pohľadávky proti všeobecnej podstaty a pohľadávky proti
oddelenej podstaty.
2/ Podľa § 87 ods.4/ ZKR pohľadávky proti všeobecnej podstate uspokojuje správca priebežne ak nemôže plne
uspokojiť pohľadávky proti všeobecnej podstate toho istého poradia, uspokojí ich pomerne.
3/ Podľa § 87 ods.5/ ZKR druhá veta Ak náklady súvisiace s oddelenou podstatou súvisia aj s inou podstatou,tieto
sa rozpočítajú medzi dotknuté podstaty pomerným spôsobom podľa súpisovej hodnoty majetku, s ktorým súvisia.
4/ Podľa § 96 ods.2. ZKR Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje, v zozname uvedie
poradie a sumy v akej majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer zostaviť
rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.
5/Správca podaním zverejneným v Obchodnom vestníku MS SR č.227/2016 zo dňa 28.11.2016 zverejnil
oznámenie o zostavení pohľadávok proti podstate a a zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Čistý výťažok zo speňeženia majetku sa zníži o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku.
Pohľadávky proti všeobecnej podstate predstavujú:

P.Č.

Dátum
vzniku

Veriteľ

Právny dôvod

Priradená
v EUR

1

30.12.2013

SLSP,a.s.

poplatok za vedenie účtu

15,50

15,50

2

30.12.2014

SLSP,a.s.

poplatok za vedenie účtu

30,00

30,00

3

14.11.2015

JUDr.Michal Jakubek, správca

cestovné VV- Poprad

71,00

71,00

4

4.12.2015

JUDr.Michal Jakubek, správca

cestovné VV- Poprad

71,00

71,00

5

31.1.2016

SLSP,a.s.

poplatok za vedenie účtu

2,50

2,50

6

31.1.2016

Slovenská pošta a.s.

poštovné

1,65

1,65

7

29.2.2016

Slovenská pošta a.s.

poštovné

1,85

1,85

8

31.1.2016

Slovenská pošta a.s.

poštovné

1,65

1,65

9

31.12016

SLSP,a.s.

poplatok za vedenie účtu

2,50

2,50

10

29.2.2016

Slovenská pošta a.s.

poštovné

1,55

1,55

11

10.2.2016

JUDr.Michal Jakubek, správca

cestovné VV- Poprad

71,00

71,00

12

29.2.2016

SLSP,a.s.

poplatok za vedenie účtu

7,35

7,35

13

29.2.2016

Slovenská pošta a.s.

poštovné

1,85

1,85

14

31.3.2016

Slovenská pošta a.s.

poštovné

3,30

3,30

15

12.4.2016

JUDr.Michal Jakubek, správca

Za overenie listín

8,09

8,09

16

30.4.2016

SLSP,a.s.

poplatok za vedenie účtu

2,50

2,50

17

2.5.2016

JUDr.Michal Jakubek, správca

Za overenie listín

8,09

8,09

18

2.5.2016

JUDr.Michal Jakubek, správca

32,20

18.5.2016

Ing .Dušan Koščo znalec

31.5.2016

SLSP,a.s.

Za overenie listín
32,20
Znalecké
posudky
37
265,60
a 38/2013
poplatok za vedenie účtu 4,50

21

30.6.2016

Slovenská pošta a.s.

poštovné

1,70

1,70

22

30.6.2016

JUDr.Michal Jakubek, správca

Za overenie listín

40,29

40,29

19
20

suma Uspokojená
v EUR

suma

265,60
4,50

23

30.6.2016

SLSP,a.s.

poplatok za vedenie účtu

2,50

2,50

24

18.7.2016

JUDr.Michal Jakubek, správca

Poplatok na OU- kataster

66,00

66,00
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25

31.7.2016

SLSP,a.s.

poplatok za vedenie účtu

2,50

2,50

26

31.8.2016

SLSP,a.s.

poplatok za vedenie účtu

2,50

2,50

27

31.10.2016

SLSP,a.s.

poplatok za vedenie účtu

2,50

2,50

28

23.112016

Kancelárske potreby

33,00

33,00

29

30.11.2016

JUDr.Michal Jakubek,správca
SLSP,a.s.

poplatok za vedenie účtu

2,50

2,50

30

8.12.2016

JUDr.Michal Jakubek,správca

Kancelárske potreby

15,00

15,00

31

15.12.2016

cestovné VV- Poprad

75,00

75,00

32

31.12.2016

JUDr.Michal Jakubek, správca
SLSP,a.s.

poplatok za vedenie účtu

2,50

2,50

Za telefón za 8/2013 d- 12/2016,
v priemere 2,-€ mesačne = 41x2

82,00

82,00

Za súdny poplatok 0,2 % z výťažku

7,30

7,30

33
34
35
36
37

31.12.2016 JUDr.Michal Jakubek,správca
Úhrada bude po
Okresný súd Prešov
schválení súdom
Úhrada bude po
JUDr. Michal Jakubek Správca
schválení súdom
Úhradu
uskutoční
JUDr.Michal Jakubek,správca
správca z BÚ
Úhrada bude po
schválení súdom

JUDr.Michal Jakubek,správca

Nerozvrhnutá suma na úhradu budúcich
90,00
pohľadávok
paušálna odmena správcu do konania 1. schôdze
663,88
veriteľov priznaná OS Prešov až 23.1.2017
odmena správcu z výťažku
vyhl.č.665/2005 Z.z. a ZKR
261,65

SPOLU:

90,00
663,88
261,65

1.954,50 1.954,50

IV. Odmena správcu
1/Výpočet odmeny správcu:
a/Odmena pre správcu podľa § 12 / ods.1/ Vyhlášky ministerstva spravodlivosti SR č.665/2005 Z.z.Za výkon
funkcie do konania prvej schôdze vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby-nepodnikateľa patrí
správcovi paušálna odmena 663,88 eura.
b/ Odmena pre správcu podľa § 20 ods.1/Vyhlášky ministerstva spravodlivosti SR č.665/2005 Z.z Za speňaženie
hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí
zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku ) patrí správcovi odmena z výťažku
takto:
-Výpočet zo sumy 1.704,- euro :
písm.a) zo sumy výťažku do 33,19 eura 16%patrí odmena 5,31 euro.
Písm.b) zo sumy výťažku nad 33,19 eura 15% patrí odmena 44,81 euro.
Písm.c) zo sumy výťažku nad 331,94 eura 14% patrí odmena 192,08 euro
Výpočet zo sumy 1.704,- euro patrí správcovi odmena v sume 242,20 euro
c/ Odmena pre správcu podľa § 20 ods.2/Vyhlášky ministerstva spravodlivosti SR č.665/2005 Z.z Za speňaženie
peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej
mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1% z ich výťažku.
Výpočet odmeny zo sumy 1.945,94 euro patrí odmena 19,45 euro
Odmena z výťažku celkom v sume 261,65 €
V. Rozvrh:
Na základe uvedených skutočnosti a s poukazom na citované ustanovenia ,správca týmto žiada okresný súd
Prešov ,ktorý vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru ,aby o návrhu konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty
,aby rozhodol tak, že s c h v a ľ u j e konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty podľa návrhu správcu podľa
nasledovného prehľadu::
1. Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty v sume......................... 3.649,94 €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty v sume......................... 3.649,94 €.
2. Pohľadávky proti všeobecnej podstate v sume ................................. 1.954,50€.
3. Čistý výťažok zo speňaženie zo všeobecnej podstaty určený
na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov ..................1.695,44 €.
Nezabezpečený veritelia sa u s p o k o j u j ú pomerne podľa nasledovného prehľadu.
Výpočet:
Konečná suma určená na výplatu nezabezpečeným veriteľom 1.695,44 €.
Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku
1.695,44 :29.370,52= 0,05772591 x zistená suma každého veriteľa = výťažok pre veriteľa

P.č. Veriteľ:
1
2

3

CONSUMER Finance Holding, a.s.
Hlavné námestie 12,
06001 Kežmarok , IČO:31320155
Anton Penov, nar.18.08.1970
Ul.Horná 1137/59,
97401 Banská Bystrica
Československá obchodná banka,a.s.Michalská 18,
IČO: 36 854 140
815 63 Bratislava

Prihlásená
Suma celkom:
v €. :

Priznaná
Suma celkom:
v €. :

Podiel
uspokojenia

Suma
Na uspokojenie
z rozvrh V €.

552,59

552,59

0,05772591

31,90

11.173,15

11.173,15

0,05772591

644,98

17.644,78

17.644,78

0,05772591

1.018,56

29.370,52

Celkom:

1.695,44

V súlade s § 101 ods.1/ ZKR žiadam okresný súd Prešov ,ktorý vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru , aby
schválil predložený návrh konečného rozvrhu výťažku, v lehote do 20 ní od zverejnenia návrhu konečného rozvrhu
výťažku v Obchodnom vestníku MS SR.

JUDr. Michal Jakubek
správca

K004079
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:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku
( v konaní o vyhlásení konkurzu na majetok fyzickej osoby podľa zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov )
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.Všeobecná časť
Všeobecne o priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu Trenčín, spisová značka 40K/5/2016 -119 zo dňa 11.07.2016, vydaným v právnej
veci navrhovateľa – dlžníka Ing. Mariána Ševčíka, nar. 01.10.1962, bydliskom 972 16 Poluvsie 39, došlo k
vyhláseniu konkurzu na majetok dlžníka Ing. Marián Ševčík Súkromné potraviny s miestom podnikania 972 16
Poluvsie 39, IČO: 17 824 249 ( ďalej len ako: „Dlžník“ ), došlo k ustanoveniu fyzickej osoby: Ing. Katarína
Roderová, sídlo kancelárie: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, IČO: 33 174 873, zapísanej v Zozname správcov,
vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S1369, do funkcie správcu, s
dátumom uverejnenia uznesenia v Obchodom vestníku č. 137/2016 dňa 18.07.2016, s účinkami zverejnenia dňa
19.07.2016. Konkurz bol rovnakým uznesením Okresného súdu Trenčín uznaný za malý.
V predmetnom konkurznom konaní si v základnej prihlasovacej lehote prihlásili pohľadávky 4 nezabezpečení
veritelia úpadcu ( Consumer Finance Holding, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Mgr. Adam Rozboril,
Slovenská konsolidačná, a.s. ), ktorí si prihlásili pohľadávky voči úpadcovi v celkovej výške 10 465,98 Eur.
Správca v lehote na popieranie pohľadávok poprel časť prihlásenej pohľadávky veriteľa Consumer Finance Holding,
a.s. vo výške 112,21 EUR, nakoľko bolo správcovi preukázané, že tretia osoba uhradila splátku pohľadávky vo
výške 112,21 EUR dňa 22.09.2016. Ostatné pohľadávky boli zistené v plnom rozsahu.
Po základnej prihlasovacej lehote si konkurzu prihlásil pohľadávku 1 veriteľ ( BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA, zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok zverejnené v Obchodnom vestníku č. 186/2016 zo dňa
28.09.2016 v celkovej výške 2 273,73 EUR. Pohľadávka bola zistená v plnom rozsahu.
V konkurznej veci Úpadcu boli prihlásené/uplatnené len nezabezpečené pohľadávky, z toho dôvodu nebola
vytvorená žiadna oddelená podstata.
V súlade s § 76 ods. 2 ZKR správca v predmetnom konkurze dňa 16.09.2016 vyhotovil súpis majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol následne zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 183/2016 zo dňa
23.09.2016. Súpis všeobecnej podstaty správca následne doplnil, pričom doplnenia súpisu všeobecnej podstaty boli
zverejnené v Obchodných vestníkoch SR č. 193/2016 zo dňa 07.10.2016, č. 205/2016 zo dňa 25.10.2016,
č.217/2016 zo dňa 11.11.2016, č. 234/2016 zo dňa 07.12.2016, č. 4/2017 zo dňa 05.01.2017 a č. 34/2017 zo dňa
17.02.2017.
Majetok všeobecnej podstaty tvoria súpisové zložky majetku:
súpisová
majetku

P.č. Označenie

právny dôvod vzniku

1.

hnuteľná vec

osobný
VIN:
EVČ:
rok výroby 2008

2.

hnuteľná vec

osobný
VIN:
EVČ:
rok výroby 1997

4.

peňažná
pohľadávka

nevyplatená nespotrebovaná časť preddavku zloženého úpadcom na účet OS Trenčín

3.
5.
6.
7.

iná
hodnota
iná
hodnota
iná
hodnota
iná
hodnota
iná

majetková zrážka zo mzdy
mesiac 08/2016
majetková zrážka zo mzdy
mesiac 09/2016
majetková zrážka zo mzdy
mesiac 10/2016
majetková zrážka zo mzdy
mesiac 11/2016
majetková zrážka zo mzdy

automobil

Volkswagen
Golf
WVWZZZ1KZ9W099661
4 800,00 €
046
DC

PD

automobil

Seat
PD

Inca
9K/1Y
VSSZZZ9KZWR001290
500,00 €
722AC

úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za
úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za
úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za
úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za

402,67 €

75,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €

úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za
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majetková zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za
75,00 €
mesiac 12/2016
majetková zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za
75,00 €
mesiac 1/2017

Všeobecná podstata – speňažovanie
Do súpisu majetku podstát všeobecná podstata boli zapísané súpisové zložky majetku pozostávajúce z hnuteľných
veci a inej majetkovej hodnoty.
Hnuteľné veci - speňažovanie
Hnuteľné veci správca speňažoval v zmysle záväzného pokynu udeleného správcovi zástupcom veriteľov Mgr.
Adamom Rozborilom, bytom Pri Cintoríne 1320, 908 73 Veľké Leváre zo dňa 23.11.2016, a to verejným ponukovým
konaním na predaj z voľnej ruky za najvyššiu ponuku vyrokovanú medzi správcom a záujemcom so súhlasom
príslušného orgánu. Predmetom speňažovania boli hnuteľné veci – motorové vozidlá zapísané do súpisu majetku
podstát všeobecná podstata pod poradovým číslom 1 a 2. Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania
bolo spolu s podmienkami predaja v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 229/2016 s dátumom zverejnenia dňa 30.11.2016.
Na základe vyhláseného ponukového konania na predaj hnuteľných vecí – motorových vozidiel boli správcovi
predložené tri ponuky na kúpu motorového vozidla Volkswagen Golf a jedna ponuka na kúpu nepojazdného
motorového vozidla Seta Inca. Správca obdržané cenové ponuky vyhodnotil a po udelení súhlasu príslušného
orgánu s výberom víťaznej ponuky sa nadobúdateľom:
hnuteľnej veci č. 1 - osobný automobil Volkswagen Golf stal záujemca Martin Lakota, J. Amosa Komenského
293/10, 962 33 Budča, okres Zvolen za kúpnu cenu 3922,00 EUR
a
hnuteľnej veci č. 2 - osobný automobil Seat Inca 9K/1Y stal záujemca – spoločnosť LMcar, s. r. o., IČO: 46 007
342, so sídlom Vysoká 11, Nové Mesto nad Váhom za celkovú kúpnu cenu 100,00 EUR.
Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom neboli žiadne.
Na základe oznámenia Krajského súdu Trenčín zo dňa 20.01.2017 a Okresného súdu Trenčín zo dňa 24.01.2017
nie je evidované žiadne súdne konanie, ktorého účastníkom by bola Ing. Katarína Roderová ako správca úpadcu
Ing. Marián Ševčík ani sám úpadca Ing. Marián Ševčík.
V súlade s § 34 ods. 1 ZKR bola zvolaná prvá schôdza veriteľov. Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 172/2016 zo dňa 07.09.2016. Prvá schôdza veriteľov sa konala dňa
20.10.2016. Schôdza veriteľov zvolila za Zástupcu veriteľov Mgr. Adama Rozborila, Pri Cintoríne 1320, 908 73
Veľké Leváre, veriteľ č. 3.
V súlade s § 96 ods. 2 a § 101 ZKR správca zverejnil oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 8/2017 zo dňa
12.01.2017.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR nikto z oprávnených osôb neprejavil záujem nahliadnuť do zoznamu pohľadávok a taktiež
nikto z oprávnených osôb v stanovenej lehote nenamietol u správcu poradie pohľadávky proti všeobecnej podstate.
Správca následne bez zbytočného odkladu v zmysle § 98 ods. 1 ZKR a § 101 ZKR zostavil konečný rozvrh zo
všeobecnej podstaty po speňažení majetku všeobecnej podstaty.
V zmysle § 96 ods. 5 ZKR , § 98 ZKR a § 101 ZKR správca pripravil v stanovenej lehote konečný rozvrh pre
nezabezpečených veriteľov, ktorý pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku doručil príslušnému
orgánu, teda zástupcovi veriteľov úpadcu Mgr. Adam Rozboril, Pri Cintoríne 1320, 908 73 Veľké Leváre, a
určuje mu lehotu 15 dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov ( zo
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určuje mu lehotu 15 dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov ( zo
všeobecnej podstaty ), ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia návrhu konečného rozvrhu
výťažku v Obchodnom vestníku.

2. Rozvrhová časť
Týmto správca úpadcu predkladá konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu pre
veriteľov vyhotovený podľa § 101 ZKR. Správca konštatuje, že konkurzná podstata sa v konkurze členila výlučne na
všeobecnú podstatu, žiadna oddelená podstata vytvorená nebola. Zároveň konštatuje, že v predmetnom
konkurznom konaní konkurznú podstatu tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
súpisová
majetku

P.č. Označenie

právny dôvod vzniku

1.

hnuteľná vec

osobný
VIN:
EVČ:
rok výroby 2008

2.

hnuteľná vec

osobný
VIN:
EVČ:
rok výroby 1997

4.

peňažná
pohľadávka

nevyplatená nespotrebovaná časť preddavku zloženého úpadcom na účet OS Trenčín

3.
5.
6.
7.
8.
9.

iná
hodnota
iná
hodnota
iná
hodnota
iná
hodnota
iná
hodnota
iná
hodnota

majetková zrážka zo mzdy
mesiac 08/2016
majetková zrážka zo mzdy
mesiac 09/2016
majetková zrážka zo mzdy
mesiac 10/2016
majetková zrážka zo mzdy
mesiac 11/2016
majetková zrážka zo mzdy
mesiac 12/2016
majetková zrážka zo mzdy
mesiac 1/2017

automobil

hodnota

Volkswagen
Golf
WVWZZZ1KZ9W099661
4 800,00 €
046
DC

PD

automobil

Seat
PD

Inca
9K/1Y
VSSZZZ9KZWR001290
500,00 €
722AC

úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za
úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za
úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za
úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za
úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za
úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za

402,67 €

75,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €

Zoznam pohľadávok proti podstate pozostáva z nasledovných pohľadávok:
suma

poradie
uspokojenia

Veriteľ

právny dôvod

Slovenská pošta , a.s.

poštovné

8,05 €

§ 87 ods.2 písm. c) VP

Slovenská pošta , a.s.

poštovné

1,25 €

§ 87 ods.2 písm. c) VP

Slovenská pošta , a.s.

poštovné

1,25 €

§ 87 ods.2 písm. c) VP

UniCredit Bank Slovakia, a.s. bankové poplatky

8,00 €

§ 87 ods.2 písm. e) VP

UniCredit Bank Slovakia, a.s. bankové poplatky

8,00 €

§ 87 ods.2 písm. e) VP

REAL-K, s.r.o.

pohonné hmoty - Volkswagen Golf

20,00 €

§ 87 ods.2 písm. a)

Karasová Zuzana Mgr., notár

vidimácia,
- Volkswagen Golf

legalizácia

listín

Karasová Zuzana Mgr., notár

vidimácia,
- SEAT INCA

legalizácia

listín

Slovenská pošta , a.s.
Slovenská pošta , a.s.

14,07 €

podstata

VP
č.1
VP
§ 87 ods.2 písm. a)
č.1

SZM

VP
č.2

SZM

14,07 €

§ 87 ods.2 písm. a)

poštovné

1,25 €

§ 87 ods.2 písm. c) VP

poštovné

1,25 €

§ 87 ods.2 písm. c) VP
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UniCredit Bank Slovakia, a.s. bankové poplatky
Roderová
správca
Roderová
správca

Katarína
Katarína

Deň vydania: 22.02.2017
2,00 €

UniCredit Bank Slovakia, a.s. bankové poplatky

8,00 €

SPOLU

3
€

Roderová
správca

Katarína

§ 87 ods.2 písm. e) VP

Ing., výdavky správy konkurzného konania od vyhlásenia konkurzu do
216,00 € § 87 ods.2 písm. c) VP
12/2016
Ing.,
2 788,28
paušálna odmena správcu
§ 87 ods.2 písm. a) VP
€

Ing.,

Okresný súd Trenčín

§ 87 ods.2 písm. e) VP

091,47

odmena správcu zo speňaženia

728,66 € § 87 ods.2 písm. a) VP

súdny poplatok za zrušenie konkurzu

9,50 €

predpokladané výdavky do zrušenia konkurzu
bankové poplatky .... /

/ poštovné,

§ 87 ods.2 písm. k) VP

25,50 €

VP

3 855,13
€

CELKOM

Nakoľko nie je možné pri všetkých pohľadávkach proti podstate určiť, v súvislosti s ktorou súpisovou zložkou
majetku uvedené pohľadávky proti podstate vznikli, správca rozpočítal pohľadávky proti podstate okrem priamych
nákladov vo výške 48,14 EUR, ktoré súvisia so súpisovou zložkou majetku č. 1 a č. 2 medzi všetky súpisové zložky
majetku zapísané v súpise majetku všeobecnej podstaty, ktoré sú predmetom konečného rozvrhu. Pohľadávky proti
podstate vo výške 3 043,33 EUR ( t.j. 3 091,47 EUR – 48,14 EUR ) správca rozpočítal pomerom medzi jednotlivé
výťažky nasledovne:

P. Súpisová
č. majetku

Popis

Speňaženie
súpisových Podiel na sume celkových
hodnôt majetku
výdavkov

1. hnuteľná vec

osobný automobil Volkswagen Golf

3 992,00 €

80,73 %

2 456,99 €

2. hnuteľná vec

osobný automobil Seat Inca 9K/1Y

100,00 €

2,02 %

61,55 €

8,13 %

247,83 €

1,52 %

46,16 €

1,52 %

46,16 €

1,52 %

46,16 €

1,52 %

46,16 €

1,52 %

46,16 €

1,52 %

46,16 €

100,00 %

3 043,33 €

4.
3.
5.
6.
7.

zložka

peňažná
nevyplatená nespotrebovaná časť preddavku zloženého
402,67 €
pohľadávka
úpadcom na účet OS Trenčín
iná
majetková zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha
75,00 €
hodnota
konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za mesiac 08/2016
iná
majetková zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha
75,00 €
hodnota
konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za mesiac 09/2016
iná
majetková zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha
75,00 €
hodnota
konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za mesiac 10/2016
iná
majetková zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha
75,00 €
hodnota
konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za mesiac 11/2016

iná
majetková zrážka zo mzdy úpadcu
hodnota
konkurzu podľa § 72 ods. 2
iná
majetková zrážka zo mzdy úpadcu
9.
hodnota
konkurzu podľa § 72 ods. 2
8.

v rozsahu, v akom podlieha
75,00 €
ZKR za mesiac 12/2016
v rozsahu, v akom podlieha
75,00 €
ZKR za mesiac 01/2017

SPEŇAŽENIE VŠEOBECNÁ PODSTATA - SPOLU

4 944,67 €

V súlade s § 96 ods. 2 ZKR správca zverejnil v Obchodnom vestníku SR č.8/2017 zo dňa 12.01.2017 oznam
o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty. V zákonnom stanovenej 30-dňovej lehote od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate nám neboli proti tomuto zoznamu doručené žiadne námietky.

Spôsob výpočtu odmeny správcu z výťažku:
V zmysle § 13 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. sa výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma
peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia
majetku podliehajúcemu konkurzu podľa zásad ustanovených § 91 ods. 4 ZKR znížená o sumu nákladov
speňaženia všeobecnej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán.
Výpočet odmeny správcu z výťažku:
základ

pre
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súpisová
hodnota
majetku
v EUR

popis

speňaženie priame
v EUR
náklady

základ
výpočet
odmeny
správcu
v EUR

hnuteľná vec

osobný automobil Volkswagen Golf
VIN:
WVWZZZ1KZ9W099661
4 800,00 €
EVČ:
PD
046
DC
rok výroby 2008

3 992,00 € 34,07 €

3 957,93 €

hnuteľná vec

osobný automobil Seat Inca 9K/1Y
VIN:
VSSZZZ9KZWR001290
500,00 €
EVČ:
PD
722AC
rok výroby 1997

100,00 €

85,93 €

peňažná
pohľadávka

nevyplatená
nespotrebovaná
časť
preddavku zloženého úpadcom na 402,67 €
účet OS Trenčín

zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu,
iná majetková v akom podlieha konkurzu podľa
450,00 €
hodnota
§
72
ods.
2
ZKR
SPOLU za obdobie 08-1/2017

Celkom

6 152,67 €

14,07 €

402,67 €

450,00 €

402,67 €

Deň vydania: 22.02.2017
pre

odmena správcu % z
odmena
výťažku
správcu
(
vyhláška
č.
v EUR
665/2005 Z.z. )
zo sumy výťažku do
33,19 eura 16% (zo
5,31 €
sumy 33,19 EUR)
zo sumy výťažku nad
33,19 eura 15% (zo 44,81 €
sumy 298,75 EUR)
zo sumy výťažku nad
331,94 eura 14% (zo 418,24 €
sumy 2 987,45 EUR)
zo sumy výťažku nad
3 319,39 eura 13% 83,01 €
(zo sumy 638,54 EUR)
Odmena
správcu
spolu
bez
DPH 551,37 €
( § 20 ods. 1 písm. e)
zo sumy výťažku do
33,19 eura 16% (zo
5,31 €
sumy 33,19 EUR)
zo sumy výťažku nad
33,19 eura 15% (zo
7,91 €
sumy 52,74 EUR)
Odmena
správcu
spolu
bez
DPH 13,22 €
( § 20 ods. 1 písm. b)
5%

20,13 €

Odmena
správcu
spolu
bez
DPH
( § 17 ods. 2 )

20,13 €

5%

22,50 €

450,00 €

4 944,67 €

Odmena
správcu
spolu
bez
DPH 22,50 €
( § 17 ods. 2 )
Odmena
správcu
607,22 €
celkom bez DPH
Odmena
správcu
728,66 €
celkom s DPH

Výška odmeny správcu z výťažku: 607,22 EUR + DPH 20% = 728,66 EUR

Výpočet výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:
REKAPITULÁCIA
Výťažok

4 944,67 €

Pohľadávky proti podstate

PPP k 31.1.2017

3 091,47 €

odmena správcu z výťažku

728,66 €

súdny poplatok za zrušenie konkurzu

9,50 €

rezerva

25,50 €

Čistý výťažok určený na uspokojenie veriteľov

3 855,13 €

1 089,54 €

Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom:
Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že príjem konkurznej podstaty, t.j. celkový výťažok činí sumu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že príjem konkurznej podstaty, t.j. celkový výťažok činí sumu
4 944,67 EUR, ktorý po odpočítaní pohľadávok proti podstate v celkovej sume 3 855,13 EUR predstavuje sumu
1 089,54 EUR. Suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov v predmetnom konkurznom
konaní tak predstavuje sumu 1 089,54 EUR, ktorá bude pomerným spôsobom rozpočítaná koeficientom / k /:

Suma čistého výťažku = 1089,54 =k= 0,0862831123 x zistená suma každého veriteľa = pomerná časť
Výťažok pre veriteľa

12627,50

Suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov bude rozdelená nasledovne:

Celková
výška
pohľadávky

P. č. Veriteľ

1/S-1 Consumer Finance Holding, a.s.

Hlavné
námestie
060 01 Kežmarok

Consumer Finance Holding, a.s.

12, IČO: 35 923
130
SPOLU

2 539,03 €
2 539,03 €

zistenej Výška
uspokojenia
pohľadávky

219,08 €
219,08 €

2/D-1

DÔVERA zdravotná poisťovňa, Einsteinova 25, 851 01 IČO: 35 942
a.s.
Bratislava
436

1 157,87 €

99,91 €

2/D-2

DÔVERA zdravotná poisťovňa, Einsteinova 25, 851 01 IČO: 35 942
a.s.
Bratislava
436

606,92 €

52,37 €

2/D-3

DÔVERA zdravotná poisťovňa, Einsteinova 25, 851 01 IČO: 35 942
a.s.
Bratislava
436

153,72 €

13,26 €

2/D-4

DÔVERA zdravotná poisťovňa, Einsteinova 25, 851 01 IČO: 35 942
a.s.
Bratislava
436

193,92 €

16,73 €

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. SPOLU

SPOLU

Pri
Cintoríne
1320, nar.
908 73 Veľké Leváre
07.11.1983

3/R-1 Mgr. Adam Rozboril
Mgr. Adam Rozboril

SPOLU

2 112,43 €

182,27 €

3 000,00 €

258,85 €

3 000,00 €

258,85 €

4/S-1 Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21, 814
Bratislava

99 IČO: 35 776
005

121,60 €

10,49 €

4/S-2 Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21, 814
Bratislava

99 IČO: 35 776
005

442,24 €

38,16 €

4/S-3 Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21, 814
Bratislava

99 IČO: 35 776
005

48,26 €

4/S-4 Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21, 814
Bratislava

99 IČO: 35 776
005

1 145,95 €

98,88 €

4/S-5 Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21, 814
Bratislava

99 IČO: 35 776
005

944,26 €

81,47 €

Slovenská konsolidačná, a.s.
5/B-1

BNP
PARIBAS
FINANCE SA

PERSONAL Karadžičova
Bratislava

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA

SPOLU
2,

811

09 IČO: 47 258
713
SPOLU

CELKOM

4,16 €

2 702,31 €

233,16 €

2 273,73 €

196,18 €

2 273,73 €

196,18 €

12 627,50 €

1 089,54 €

V prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo dôjde
k uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu ako rozsahu schválenom týmto rozvrhom, resp. budúce
pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozvrhu, takýto zostatok správca rozdelí pomerným
spôsobom medzi nezabezpečených veriteľov pomerným spôsobom podľa výšky zistených pohľadávok veriteľov.
Správca týmto súčasne poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods. 1 posledná veta ZKR „Náklady uspokojenia
pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej pohľadávky sám“ .
Poučenie správcu:
V súlade s § 101 ods. 1 v spojitosti s §96 ods. 5 a § 107 ods. 2 ZKR týmto predkladám návrh konečného
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V súlade s § 101 ods. 1 v spojitosti s §96 ods. 5 a § 107 ods. 2 ZKR týmto predkladám návrh konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne určujem zástupcovi veriteľovi 15-dňovú lehotu
na jeho schválenie, ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia návrhu konečného rozvrhu
výťažku v Obchodnom vestníku.
V uvedenej lehote môže zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu uplatniť
odôvodnené námietky. Jednotliví veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel.
č. 032/6513814 a vo vyššie uvedenej lehote môžu požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu
uplatnil odôvodnené námietky.
Zároveň týmto vyzývame vyššie uvedených veriteľov, aby nám poštou na adresu kancelárie správcu Ing. Katarína
Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín prípadne elektronicky na emailovú adresu roderova@onlinespravca.sk
oznámili svoje zúčtovacie údaje: číslo bankového účtu v tvare IBAN prípadne variabilný symbol, na ktorý budú
v prípade schváleného konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty poukázané finančné prostriedky
pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok.
Ing. Katarína Roderová
správca úpadcu: Ing. Marián Ševčík Súkromné potraviny
číslo konania: 40K/5/2016
konanie vedené Okresným súdom Trenčín

K004080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ /Zelokvet/, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu RUŽA NR, s.r.o. „v konkurze„ so sídlom
Bratislavská /Zelokvet/, 949 01 Nitra, IČO: 44 365 934 týmto oznamuje, že dňa 20.01.2017 udelil zabezpečený
veriteľ záväzný pokyn na speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu evidovanú pod súpisovou položkou č.
783 zverejnenej v Obchodnom vestníku dňa 25.11.2016 č. 226/2016 pod K026820 formou priameho predaja
hnuteľnej veci v ponukovom konaní. Správca dňom 23.02.2017 vyhlasuje 3.kolo ponukového konania. Bližšie
informácie a podmienky ponukového konania budú zverejnené v oznámení o ponukovom konaní na webovom sídle
Správcu na www.gbkr.sk.

V Leviciach dňa 20.02.2017
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K004081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIGAREAL, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 46 / 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 636 292

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. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28R/1/2013 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28R/1/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Danica Birošová, so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, zapísaný v zozname
konkurzných a reštrukturalizačných správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod
značkou S106 ako správca úpadcu MIGAREAL s.r.o. v konkurze so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO: 31
636 292 týmto predkladá na zverejnenie Návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zo dňa
10.02.2017 a veriteľskému výboru určuje lehotu 30 dní na jeho schválenie, ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po
zverejnenia návrhu čiastkového rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.
Návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
( v konaní o vyhlásení konkurzu na majetok právnickej osoby podľa zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov )
V Trenčíne, dňa 10.02.2017 vyhotovil:
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
911 01 Trenčín
Slovenská republika
zapísaná v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
značka správcu: S106
ako správca úpadcu :
MIGAREAL, s.r.o. v konkurze
Piaristická 46
911 01 Trenčín
Slovenská republika

číslo konania: 28R/1/2013
konanie vedené Okresným súdom Trenčín

1.Všeobecná časť

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všeobecne o priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 28R/1/2013-832 zo dňa 12.03.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok
navrhovateľa – spoločnosť MIGAREAL s.r.o. so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO: 31 636 292.
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 28R/1/2013-851 zo dňa 16.04.2014, zverejnené v Obchodnom vestníku
OV 78/2014 dňa 25.04.2014 bola JUDr. Danica Birošová ustanovená do funkcie správcu dlžníka MIGAREAL s.r.o.
v konkurze so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO: 31 636 292.

V predmetnom konkurznom konaní si prihlásili svoje nezabezpečené pohľadávky títo veritelia:

Názov veriteľa

Poradové č. Poradie Prihlásené pohľadávky Zistené / Popreté - incidenčná žaloba

Belancová Gabriela, rod. Kapitulíková

1/B-1

D

124 890,66 €

Zistené

1/B-2

D

26 393,32 €

Zistené

1/B-3

D

14 378,08 €

Zistené

1/B-4

D

27 250,68 €

Zistené

1/B-9

D

5 712,88 €

Zistené

1/B-10

D

12 548,70 €

Zistené

SPOLU

211 174,32 €

Ing. Bohuslav Belanec

2/B-1

D

927,69 €

Zistené

2/B-2

D

221,74 €

Zistené

2/B-3

D

58,11 €

Zistené

SPOLU

1 207,54 €

Ing. Milan Cibulka, PhD.

3/C-1

D

253,44 €

Zistené

3/C-2

D

758,11 €

Zistené

SPOLU

1 011,55 €

Marta Cibulková, rod. Bičanová

5/C-1

D

128 350,26 €

Zistené

5/C-2

D

17 532,49 €

Zistené

5/C-3

D

14 405,48 €

Zistené

5/C-4

D

27 323,56 €

Zistené

5/C-9

D

1 387,22 €

Zistené

5/C-10

D

5 723,84 €

Zistené

5/C-11

D

12 572,79 €

Zistené

SPOLU

207 295,64 €

JUDr. Marína Gallová

6/G-1

E

10 041,79 €

Popreté

6/G-2

E

26 691,01 €

Popreté

SPOLU

36 732,80 €

PDB Group s.r.o.

7/H-1

E

7/H-2

E

SPOLU
TN SaMo, s.r.o.

Zistené

5 460,45 €

SPOLU
Ing. Ján Majtán

5 460,45 €

4 919,86 €

Zistené

4 919,86 €
7/H-2

E

8/J-1

E

243,44 €

Popreté

8/J-2

E

281,68 €

Popreté

SPOLU

500,00 €

Zistené

500,00 €
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8/J-3

E

287,69 €

Popreté

8/J-4

E

227,63 €

Popreté

8/J-5

E

286,63 €

Popreté

8/J-6

E

220,12 €

Popreté

8/J-7

E

425,07 €

Popreté

8/J-8

E

28 699,56 €

Popreté

8/J-9

E

3 778,61 €

Popreté

8/J-10

E

164,01 €

Popreté

8/J-11

E

164,01 €

Popreté

8/J-12

E

240,62 €

Popreté

8/J-13

E

1 519,70 €

Popreté

8/J-14

E

12 571,55 €

Popreté

8/J-15

E

484,99 €

Popreté

8/J-16

E

14 999,03 €

Popreté

8/J-17

E

282,53 €

Popreté

8/J-18

E

129,43 €

Popreté

8/J-19

E

30,77 €

Popreté

8/J-20

E

2 391,01 €

Popreté

10/M-1

D

2 765,05 €

Zistené

10/M-2

D

119,00 €

Zistené

12/S-1

E

1 591,90 €

Popreté

12/S-2

E

1 006,59 €

Popreté

12/S-3

E

603,95 €

Popreté

12/S-4

E

1 017,49 €

Popreté

12/S-5

E

782,03 €

Popreté

12/S-6

E

205,37 €

Popreté

12/S-7

E

1 129,55 €

Popreté

12/S-8

E

765,92 €

Popreté

12/S-9

E

708,73 €

Popreté

12/S-10

E

2,59 €

Popreté

12/S-11

E

719,00 €

Popreté

12/S-12

E

95,78 €

Popreté

12/S-13

E

630,61 €

Popreté

12/S-14

E

1 366,32 €

Popreté

12/S-15

E

317,80 €

Popreté

12/S-16

E

636,07 €

Popreté

12/S-17

E

166,48 €

Popreté

12/S-18

E

213,90 €

Popreté

12/S-19

E

817,78 €

Popreté

12/S-20

E

645,60 €

Popreté

12/S-21

E

993,52 €

Popreté

12/S-22

E

936,69 €

Popreté

12/S-23

E

943,08 €

Popreté

12/S-24

E

220,67 €

Popreté

12/S-25

E

771,32 €

Popreté

12/S-26

E

776,18 €

Popreté

SPOLU
MÝTNIK s.r.o.

67 428,08 €

SPOLU

SENION,n.o.

Deň vydania: 22.02.2017

2 884,05 €
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12/S-27

E

784,15 €

Popreté

12/S-28

E

786,17 €

Popreté

12/S-29

E

809,63 €

Popreté

12/S-30

E

904,34 €

Popreté

12/S-31

E

44,15 €

Popreté

12/S-32

E

1 067,55 €

Popreté

12/S-33

E

1 068,81 €

Popreté

12/S-34

E

960,34 €

Popreté

12/S-35

E

1 033,22 €

Popreté

12/S-36

E

957,99 €

Popreté

12/S-37

E

1 344,66 €

Popreté

12/S-38

E

1 355,83 €

Popreté

12/S-39

E

1 058,04 €

Popreté

12/S-40

E

148,34 €

Popreté

12/S-41

E

969,50 €

Popreté

12/S-42

E

722,78 €

Popreté

12/S-43

E

841,27 €

Popreté

12/S-44

E

422,12 €

Popreté

12/S-45

E

422,12 €

Popreté

SPOLU

33 765,93 €

Slovenská konsolidačná, a.s.

13/S-1

E

751,60 €

Zistené

13/S-2

E

7 540,82 €

Zistené

13/S-3

E

2 479,38 €

Zistené

13/S-4

E

459,18 €

Zistené

13/S-5

E

9 229,73 €

Zistené

13/S-6

E

459,30 €

Zistené

13/S-7

E

23,10 €

Zistené

13/S-8

E

46,10 €

Zistené

13/S-9

E

69,50 €

Zistené

13/S-10

E

93,00 €

Zistené

13/S-11

E

108,50 €

Zistené

SPOLU

21 260,21 €

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave

14/S-1

E

SPOLU

99,50 €

Zistené

99,50 €

Stredoslovenská energetika, a.s.

15/S-1

E

411,87 €

Zistené

15/S-2

E

697,94 €

Zistené

15/S-3

E

116,32 €

Zistené

SPOLU

1 226,13 €

SPOLU základná lehota

594 966,06 €

Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.

17/D-1

E

98,69 €

Zistené

17/D-2

E

317,51 €

Zistené

17/D-3

E

18,04 €

Zistené

18/K-1

E

22 351,04 €

Zistené

18/K-2

E

5 100,00 €

Zistené

SPOLU
Kultán Ľubomír

Deň vydania: 22.02.2017

434,24 €
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SPOLU

Deň vydania: 22.02.2017

27 451,04 €

JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD.

19/J-1

E

SPOLU

39,83 €

Zistené

39,83 €

Slovenská republika - Daňový úrad Žilina

20/S-1

E

SPOLU

1 615,05 €

Zistené

1 615,05 €

Stredoslovenská energetika, a.s.

15/S-4

E

1 192,98 €

Zistené

15/S-5

E

11,71 €

Zistené

15/S-6

E

20,16 €

Zistené

15/S-7

E

20,16 €

Zistené

SPOLU

1 245,01 €

SPOLU po lehote

30 785,17 €

VŠETKY POHĽADÁVKY SPOLU

625 751,23 €

V súlade s § 76 ods. 1 ZKR správca v predmetnom konkurze dňa 11.02.2016 doplnil súpis majetku všeobecnej
podstaty, ktorý bol následne zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 31/2016 zo dňa 16.02.2016 o nasledujúce
súpisové položky, ktorých výťažok získaný speňaženým bol predmetom čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty zo dňa 29.04.2016:
16.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Popis: Kreditné úroky z účtu v banke za obdobie 03/2014 – 12/2015
Celková suma: 6,92 €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: Kreditné úroky z účtu v banke
Hodnota: 6,92 €

17.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Popis: Nadmerný odpočet z DPH prijatý za obdobie 05/2014 – 01/2016
Celková suma: 9.650,69 €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: Nadmerný odpočet z DPH
Hodnota: 9.650,69 €

18.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Popis: Príjem z prenájmu nehnuteľností úpadcu za obdobie 04/2015 – 12/2015
Celková suma: 51.548,00 €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: Príjem z nájmu nehnuteľností vo vlastníctve úpadcu
Hodnota: 51.548,00 €

19.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Popis: Kaucia popierajúceho veriteľa
Celková suma: 350,00 €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: Kaucia popierajúceho veriteľa
Hodnota: 350,00 €

20.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Popis: Úhrada vecných nákladov za poskytnutie výpisu zo správcovského spisu veriteľovi
Celková suma: 99,95 € Mena: Euro Právny dôvod vzniku: Úhrada vecných nákladov za poskytnutie výpisu zo správcovského spisu veriteľovi
Hodnota: 99,95 €

21.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Popis: Zostatok z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
Celková suma: 19.053,24
Právny dôvod vzniku: Zostatok z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná,
Mena: Euro
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Celková suma: 19.053,24
Právny dôvod vzniku: Zostatok z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná,
Mena: Euro
€
a.s.
Hodnota: 19.053,24 €

V súlade s § 76 ods. 1 ZKR správca v predmetnom konkurze dňa 21.12.2016 doplnil súpis majetku všeobecnej
podstaty, ktorý bol následne zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 15/2017 zo dňa 23.01.2017 o nasledujúce
súpisové položky, ktorých výťažok získaný speňaženým je predmetom tohto čiastkového rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty:

22.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Popis: Kreditné úroky z účtu v banke za obdobie 01/2016 - 11/2016
Celková suma: 5,01 €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: Kreditné úroky z účtu v banke
Hodnota: 5,01 €

23.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Popis: Nadmerný odpočet z DPH prijatý za obdobie 02/2016 - 11/2016
Celková suma: 792,11 €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: Nadmerný odpočet z DPH
Hodnota: 792,11 €

24.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Popis: Príjem z prenájmu nehnuteľností úpadcu za obdobie 01/2016 - 11/2016
Celková suma: 44.000,00 €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: Príjem z nájmu nehnuteľností vo vlastníctve úpadcu
Hodnota: 44.000,00 €

25.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Popis: Refakturácia elektrickej energie a plynu nájomcovi za obdobie 03/2014 - 11/2016
Celková suma: 60.527,77 €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: Refakturácia elektrickej energie a plynu nájomcovi
Hodnota: 60.527,77 €

Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom:

V čase zverejnenia zámeru zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty boli na Okresnom súde
Trenčín vedené voči JUDr. Danica Birošová ako správca úpadcu MIGAREAL, s.r.o. v konkurze v právnom
postavení žalovaného resp. odporcu nasledujúce konania o zistenie popretých pohľadávok:
·
·

O určenie popretých pohľadávok veriteľa SENION, n.o.
O určenie popretých pohľadávok veriteľa JUDr. Václav Jaroščiak - REALITA

V čase zverejnenia zámeru zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty boli na Krajskom súde v
Trenčíne vedené voči JUDr. Danica Birošová ako správca úpadcu MIGAREAL, s.r.o. v konkurze v právnom
postavení žalovaného resp. odporcu nasledujúce konania o zistenie popretých pohľadávok:
·

O určenie popretých pohľadávok veriteľa JUDr. Václav Jaroščiak - REALITA

Dňa 16.11.2016 správca speňažil časť podniku Zmluvou o predaji časti podniku v zmysle uloženého záväzného
pokynu príslušným orgánom zo dňa 11.05.2016.
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V súlade s § 96 ods. 2 ZKR správca zverejnil oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer
zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 248/2016 zo dňa 28.12.2016.

V zmysle § 96 ods. 3 ZKR nikto z oprávnených osôb v stanovenej lehote nenamietol u správcu poradie pohľadávky
proti všeobecnej podstate. Správca následne bez zbytočného odkladu v zmysle § 98 ods. 1 a 2 ZKR zostavil
čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty po speňažení súpisových položiek č. 6 až 11 a položiek č. 13a,
13f, 14 a súpisových položiek č.22 až 25 patriacich do všeobecnej podstaty.

V zmysle § 96 ods. 5 ZKR , § 98 ZKR správca pripravil v stanovenej lehote čiastkový rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov úpadcu, ktorý predkladá na schválenie príslušnému
orgánu – veriteľskému výboru a určuje mu lehotu 30 dní na schválenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku
zo všeobecnej podstaty, ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia návrhu rozvrhu výťažku
v Obchodnom vestníku.

2. Rozvrhová časť
Týmto správca úpadcu predkladá príslušnému orgánu návrh rozvrh výťažku zo speňaženia majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty vyhotovený podľa § 91 ZKR a § 98 ods. 1 a 2 ZKR. Predmetom výťažku rozvrhovaného týmto
čiastkovým rozvrhom výťažku je výťažok zo speňaženia nasledujúcich položiek súpisu majetku všeobecnej
podstaty:
6.
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:
Celková suma: 6.200,- €
Mena: Euro Právny dôvod vzniku: Neuhradené nájomné za nájom nebytových priestorov úpadcu
Dlžník: FATRA-GLOBAL, s.r.o., S. Chalúpku 1B/9823, 036 01 Martin, IČO: 34631427
Hodnota: 6.200,- €

7.
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:
Celková suma: 1.900,- €
Mena: Euro Právny dôvod vzniku: Neuhradené nájomné za nájom nebytových priestorov úpadcu
Dlžník: FATRA-GLOBAL, s.r.o., S. Chalúpku 1B/9823, 036 01 Martin, IČO: 34631427
Hodnota: 1.900,- €

8.
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:
Celková suma: 60.600,- €
Mena: Euro Právny dôvod vzniku: Neuhradené nájomné za nájom nebytových priestorov úpadcu
Dlžník: FATRA-GLOBAL, s.r.o., S. Chalúpku 1B/9823, 036 01 Martin, IČO: 34631427
Hodnota: 60.600,- €

9.
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:
Celková suma: 5.264,75 €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: Refakturácia elektrickej energie
Dlžník: FATRA-GLOBAL, s.r.o., S. Chalúpku 1B/9823, 036 01 Martin, IČO: 34631427
Hodnota:5.264,75 €

10.
Celková suma: 1.785,- €
Mena: Euro
Dlžník: C.H.M.,s.r.o., IČO: 36667544
Hodnota: 1.785,- €

11.

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:
Právny dôvod vzniku: Neuhradené nájomné za nájom nebytových priestorov úpadcu

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:
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Právny dôvod vzniku: Neuhradené nájomné za nájom nebytových priestorov úpadcu

Poradové čislo

13a

13f

14

typ súpisovej položky majetku

Pozemok

Stavba

Stavba

druh pozemku/popis stavby

Zastavané plochy a nádvoria

ŠPORTHOTEL č. 142

ŠPORTHOTEL č. 440

výmera (m2)

1552

-

-

súp. číslo

-

142

440

ulica

-

Rudinka

Rudinka

vchod

-

-

-

orient. č. vchodu

-

-

-

obec

Rudinka

Rudinka

Rudinka

štát

SR

SR

SR

názov k.ú.

Rudinka

Rudinka

Rudinka

číslo LV

478

478

984

parcelné číslo

551/1

551/1

1012/2

Register

"C-KN"

"C-KN"

"C-KN"

spolu vlastnícky podiel úpadcu

1/1

1/1

1/1

súpisová hodnota majetku (€)

31 040,00 €

354 270,00 €

354 270,00 €

Deň zápisu

20.4.2015

20.4.2015

29.5.2015

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku majetok vo vlastníctve úpadcu majetok vo vlastníctve úpadcu majetok vo vlastníctve úpadcu

22.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Popis: Kreditné úroky z účtu v banke za obdobie 01/2016 - 11/2016
Celková suma: 5,01 €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: Kreditné úroky z účtu v banke
Hodnota: 5,01 €
Deň zápisu 21.12.2016

23.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Popis: Nadmerný odpočet z DPH prijatý za obdobie 02/2016 - 11/2016
Celková suma: 792,11 €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: Nadmerný odpočet z DPH
Hodnota: 792,11 €
Deň zápisu 21.12.2016

24.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Popis: Príjem z prenájmu nehnuteľností úpadcu za obdobie 01/2016 - 11/2016
Celková suma: 44.000,00 €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: Príjem z nájmu nehnuteľností vo vlastníctve úpadcu
Hodnota: 44.000,00 €
Deň zápisu 21.12.2016

25.

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
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Popis: Refakturácia elektrickej energie a plynu nájomcovi za obdobie 03/2014 - 11/2016
Celková suma: 60.520,77 €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: Refakturácia elektrickej energie a plynu nájomcovi
Hodnota: 60.520,77 €
Deň zápisu 21.12.2016

Zoznam pohľadávok proti podstate pozostáva z nasledovných pohľadávok:
Veriteľ pohľadávky

Právny dôvod

Suma

Poradie
uspokojenia

Podstata

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,55 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,15 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,70 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,15 €

§ 87

VP

OTP Banka Slovensko,
vedenie účtu a transakcie 02/2016
a.s.

20,60 €

§ 87

VP

Daňový úrad

preddavok dane 02/2016

49,36 €

§ 87

VP

Sociálna poisťovňa

poistenie 02/2016

103,78 €

§ 87

VP

21,00 €

§ 87

VP

21,00 €

§ 87

VP

mzda 02/2016

210,44 €

§ 87

VP

záloha elektrina 03/2016

691,00 €

§ 87

VP

záloha plyn 03/2016

1 627,00 € § 87

VP

účtovníctvo 03/2016

220,00 €

§ 87

VP

110,08 €

§ 87

VP

5,00 €

§ 87

VP

Všeobecná zdravotná
poistenie 02/2016
poisťovňa, a.s.
Dôvera
zdravotná
poistenie 02/2016
poisťovňa, a.s.
Zamestnanci
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
TN SaMo, s.r.o.

Stredoslovenská
vyúčtovanie elektrina 02/2016
energetika, a.s.
OTP Banka Slovensko,
vedenie účtu a transakcie 03/2016
a.s.
Daňový úrad

preddavok dane 03/2016

49,36 €

§ 87

VP

Sociálna poisťovňa

poistenie 03/2016

103,78 €

§ 87

VP

21,00 €

§ 87

VP

21,00 €

§ 87

VP

mzda 03/2016

210,44 €

§ 87

VP

záloha elektrina 04/2016

691,00 €

§ 87

VP

záloha plyn 04/2016

1 627,00 € § 87

VP

TN SaMo, s.r.o.

účtovníctvo 04/2016

220,00 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,15 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,55 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,15 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,15 €

§ 87

VP

Stredoslovenská
energetika, a.s.

vyúčtovanie elektrina 03/2016

105,87 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,15 €

§ 87

VP

Daňový úrad

preddavok dane 04/2016

49,36 €

§ 87

VP

Sociálna poisťovňa

poistenie 04/2016

103,78 €

§ 87

VP

21,00 €

§ 87

VP

21,00 €

§ 87

VP

210,44 €

§ 87

VP

7,54 €

§ 87

VP

691,00 €

§ 87

VP

Všeobecná zdravotná
poistenie 03/2016
poisťovňa, a.s.
Dôvera
zdravotná
poistenie 03/2016
poisťovňa
Zamestnanci
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.

Všeobecná zdravotná
poistenie 04/2016
poisťovňa, a.s.
Dôvera
zdravotná
poistenie 04/2016
poisťovňa, a.s.
Zamestnanci

mzda 04/2016

OTP Banka Slovensko,
vedenie účtu a transakcie 04/2016
a.s.
Stredoslovenská
záloha elektrina 05/2016
energetika, a.s.
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Stredoslovenská
energetika, a.s.

záloha plyn 05/2016

1 627,00 € § 87

VP

TN SaMo, s.r.o.

účtovníctvo 05/2016

220,00 €

§ 87

VP

Stredoslovenská
energetika, a.s.

vyúčtovanie elektrina 04/2016

6,27 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,15 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

0,45 €

§ 87

VP

GEODAT JR

zameranie hranice

3 300,00 € § 87

VP

ADMINISTER Slovakia inzercia

294,00 €

§ 87

VP

Mikuličková Katarína

noviny - denník

0,85 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,30 €

§ 87

VP

Daňový úrad

preddavok dane 05/2016

49,36 €

§ 87

VP

Sociálna poisťovňa

poistenie 05/2016

103,78 €

§ 87

VP

21,00 €

§ 87

VP

21,00 €

§ 87

VP

210,44 €

§ 87

VP

5,00 €

§ 87

VP

691,00 €

§ 87

VP

220,00 €

§ 87

VP

2 854,92 € § 87

VP

19,53 €

§ 87

VP

1,15 €

§ 87

VP

294,00 €

§ 87

VP

537,89 €

§ 87

VP

Všeobecná zdravotná
poistenie 05/2016
poisťovňa, a.s.
Dôvera
zdravotná
poistenie 05/2016
poisťovňa, a.s.
Zamestnanci

mzda 05/2016

OTP Banka Slovensko,
vedenie účtu a transakcie 05/2016
a.s.
Stredoslovenská
záloha elektrina 06/2016
energetika, a.s.
TN SaMo, s.r.o.

účtovníctvo 06/2016

A3
advokátska
právne služby
kancelária, s.r.o.
Stredoslovenská
vyúčtovanie elektrina 05/2016
energetika, a.s.
Slovenská pošta, a.s.

poštovné

ADMINISTER Slovakia
inzercia
spol. s r.o.
Stredoslovenská
vyúčtovanie plyn
energetika, a.s.
Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,15 €

§ 87

VP

Daňový úrad

preddavok dane 06/2016

49,36 €

§ 87

VP

Sociálna poisťovňa

poistenie 06/2016

103,78 €

§ 87

VP

21,00 €

§ 87

VP

21,00 €

§ 87

VP

210,44 €

§ 87

VP

OTP Banka Slovensko, vedenie účtu a transakcie 06/2016
a.s.

5,00 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,15 €

§ 87

VP

záloha elektrina 07/2016

691,00 €

§ 87

VP

záloha plyn 07/2016

1 262,00 € § 87

VP

vyúčtovanie elektrina 06/2016 - preplatok

-55,84 €

§ 87

VP

TN SaMo, s.r.o.

účtovníctvo 07/2016

220,00 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

Všeobecná zdravotná
poistenie 06/2016
poisťovňa, a.s.
Dôvera
zdravotná
poistenie 06/2016
poisťovňa, a.s.
Zamestnanci

mzda 06/2016

Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.

1,15 €

§ 87

VP

A3
advokátska
právne služby
kancelária, s.r.o.

720,00 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,55 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,15 €

§ 87

VP

ADMINISTER Slovakia
inzercia
spol. s r.o.

294,00 €

§ 87

VP

Daňový úrad

preddavok dane 07/2016

49,36 €

§ 87

VP

poistenie 07/2016

103,78 €

§ 87

VP

poistenie 07/2016

21,00 €

§ 87

VP

Sociálna poisťovňa
Všeobecná

zdravotná
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Všeobecná zdravotná
poistenie 07/2016
poisťovňa, a.s.
Dôvera
zdravotná
poistenie 07/2016
poisťovňa, a.s.
Zamestnanci

mzda 07/2016

OTP Banka Slovensko,
vedenie účtu a transakcie 07/2016
a.s.
Stredoslovenská
záloha elektrina 08/2016
energetika, a.s.
Stredoslovenská
záloha plyn 08/2016
energetika, a.s.

Deň vydania: 22.02.2017
21,00 €

§ 87

VP

21,00 €

§ 87

VP

210,44 €

§ 87

VP

5,00 €

§ 87

VP

691,00 €

§ 87

VP

1 262,00 € § 87

VP

TN SaMo, s.r.o.

účtovníctvo 08/2016

220,00 €

§ 87

VP

Stredoslovenská
energetika, a.s.

vyúčtovanie elektrina 07/2016 - preplatok

-59,13 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,15 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,15 €

§ 87

VP

7,94 €

§ 87

VP

1 374,62 € § 87

VP

OTP Banka Slovensko,
vedenie účtu a transakcie 08/2016
a.s.
Karasová
Zuzana,
notárska zápisnica N600/2016, NZ30404/2016
notár
Daňový úrad

preddavok dane 08/2016

49,36 €

§ 87

VP

Sociálna poisťovňa

poistenie 08/2016

103,78 €

§ 87

VP

21,00 €

§ 87

VP

21,00 €

§ 87

VP

Všeobecná zdravotná
poistenie 08/2016
poisťovňa, a.s.
Dôvera
zdravotná
poistenie 08/2016
poisťovňa, a.s.
Zamestnanci

mzda 08/2016

210,44 €

§ 87

VP

TN SaMo, s.r.o.

účtovníctvo 09/2016

220,00 €

§ 87

VP

691,00 €

§ 87

VP

1 262,00 € § 87

VP

100,00 €

§ 87

VP

-52,16 €

§ 87

VP

240,00 €

§ 87

VP

336,00 €

§ 87

VP

Stredoslovenská
záloha elektrina 09/2016
energetika, a.s.
Stredoslovenská
záloha plyn 09/2016
energetika, a.s.
OTP Banka Slovensko,
bankový poplatok za vklad z 08/2016
a.s.
Stredoslovenská
vyúčtovanie elektrina 08/2016 - preplatok
energetika, a.s.
A3
advokátska
právne služby
kancelária, s.r.o.
A3
advokátska
právne služby
kancelária, s.r.o.
Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,70 €

§ 87

VP

OTP Banka Slovensko,
vedenie účtu a transakcie 09/2016
a.s.

7,00 €

§ 87

VP

Daňový úrad

preddavok dane 09/2016

49,36 €

§ 87

VP

Sociálna poisťovňa

poistenie 09/2016

103,72 €

§ 87

VP

21,00 €

§ 87

VP

21,00 €

§ 87

VP

Všeobecná zdravotná
poistenie 09/2016
poisťovňa, a.s.
Dôvera
zdravotná
poistenie 09/2016
poisťovňa, a.s.
Zamestnanci

mzda 09/2016

210,47 €

§ 87

VP

Zamestnanci

cestovné náhrady

40,73 €

§ 87

VP

96,43 €

§ 87

VP

50,58 €

§ 87

VP

50,58 €

§ 87

VP

691,00 €

§ 87

VP

1 262,00 € § 87

VP

JUDr.
Birošová
cestovné náhrady
správca
Všeobecná zdravotná
RZZP 2015 - nedoplatok
poisťovňa, a.s.
Dôvera
zdravotná
RZZP 2015 - nedoplatok
poisťovňa, a.s.
Stredoslovenská
záloha elektrina 10/2016
energetika, a.s.
Stredoslovenská
záloha plyn 10/2016
energetika, a.s.
TN SaMo, s.r.o.

účtovníctvo 10/2016

220,00 €

§ 87

VP

Stredoslovenská
energetika, a.s.

vyúčtovanie elektrina 09/2016 - preplatok

-19,66 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,25 €

§ 87

VP
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Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,70 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,70 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,70 €

§ 87

VP

ROAN spol. s r.o.

čistiace, udržiavacie práce, úpravy exteriérov, interiérov a zelene

14 880,00
§ 87
€

VP

OTP Banka Slovensko,
vedenie účtu a transakcie 10/2016
a.s.

5,00 €

§ 87

VP

Daňový úrad

preddavok dane 10/2016

49,36 €

§ 87

VP

Sociálna poisťovňa

poistenie 10/2016

103,78 €

§ 87

VP

21,00 €

§ 87

VP

21,00 €

§ 87

VP

210,44 €

§ 87

VP

83,85 €

§ 87

VP

144,00 €

§ 87

VP

Všeobecná zdravotná
poistenie 10/2016
poisťovňa, a.s.
Dôvera
zdravotná
poistenie 10/2016
poisťovňa, a.s.
Zamestnanci

mzda 10/2016

Stredoslovenská
vyúčtovanie elektrina 10/2016
energetika, a.s.
A3
advokátska
právne služby
kancelária, s.r.o.
TN SaMo, s.r.o.

účtovníctvo 11/2016

220,00 €

§ 87

VP

Stredoslovenská
energetika, a.s.

záloha plyn 11/2016

1 262,00 € § 87

VP

SENION n. o.

refakturácia úhrady FA č. 10401705 za plyn SSE

1 613,00 € § 87

VP

SENION n. o.

refakturácia nákladov spojených s prácami na výťahu

4 576,23 € § 87

VP

SENION n. o.

refakturácia nákladov na správu zariadenia a budov SENION

8 778,00 € § 87

VP

TN SaMo, s.r.o.

doúčtovanie a kontrola účtovných dokladov a záznamov a kontrola účtovných
stavov za obdobie predchádzajúceho správcu JUDr. Sedliaka v súvislosti s 700,00 €
prípravou podkladov pre účtovnú závierku

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,90 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

2,05 €

§ 87

VP

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

1,70 €

§ 87

VP

73,63 €

§ 87

VP

6,20 €

§ 87

VP

Karasová Zuzana vidimácia listín, overovanie podpisov
notár
OTP Banka Slovensko,
vedenie účtu a transakcie 11/2016
a.s.
Daňový úrad

preddavok dane 11/2016

35,78 €

§ 87

VP

Sociálna poisťovňa

poistenie 11/2016

75,22 €

§ 87

VP

13,65 €

§ 87

VP

16,80 €

§ 87

VP

Všeobecná zdravotná
poistenie 11/2016
poisťovňa, a.s.
Dôvera
zdravotná
poistenie 11/2016
poisťovňa, a.s.
Zamestnanci

mzda 11/2016

152,59 €

§ 87

VP

TN SaMo, s.r.o.

účtovníctvo 12/2016

220,00 €

§ 87

VP

440,33 €

§ 87

VP

832,54 €

§ 87

VP

1,00 €

§ 87

VP

4,20 €

§ 87

VP

A3
advokátska
právne služby
kancelária, s.r.o.
Stredoslovenská
vyúčtovanie elektrina 11/2016
energetika, a.s.
OTP Banka Slovensko,
poplatok za vygenerovanie nového hesla pre EB
a.s.
Slovenská pošta, a.s.

poštovné

JUDr. Danica Birošová,
odmena z dosiahnutého výťažku
správca

65 741,75
€
55 260,72
§ 87
€

Okresný súd Trenčín

810,50 €

SPOLU

súdny poplatok za zrušenie konkurzu

§ 87

121 812,97
€

CELKOM

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

126

VP
VP

Obchodný vestník 37/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.02.2017

Nakoľko nie je možné určiť, v súvislosti s ktorou súpisovou zložkou majetku hore uvedené pohľadávky proti
podstate vznikli, správca rozpočítal pohľadávky proti podstate medzi všetky súpisové zložky majetku zapísané
v súpise majetku všeobecnej podstaty, ktoré sú predmetom čiastkového rozvrhu. Pohľadávky proti podstate správca
rozpočítal pomerom medzi jednotlivé výťažky nasledovne:

P. č.

Súpisová
majetku

zložka

Speňaženie
hôdnot majetku

6.

peňažná pohľadávka FATRA-GLOBAL, s.r.o. - neuhradené nájomné

2 276,30 €

0,56%

368,15 €

7.

peňažná pohľadávka FATRA-GLOBAL, s.r.o. - neuhradené nájomné

697,58 €

0,17%

111,76 €

8.

peňažná pohľadávka FATRA-GLOBAL, s.r.o. - neuhradené nájomné

22 249,02 €

5,49%

3 609,22 €

9.

peňažná pohľadávka FATRA-GLOBAL, s.r.o. - refakturácia EE

1 932,93 €

0,48%

315,56 €

10. peňažná pohľadávka C.H.M., s.r.o. - neuhradené nájomné

655,35 €

0,16%

105,19 €

11. peňažná pohľadávka C.H.M., s.r.o. - neuhradené nájomné

655,35 €

0,16%

105,19 €

13a. pozemok

zastavané plochy a nádvoria, výmera:1552 m2,
11 396,20 €
LV 478, Rudinka

2,81%

1 847,34 €

13f. stavba

ŠPORTHOTEL č. 142, Rudinka

130 068,63 €

32,09%

21 096,53 €

14. stavba

ŠPORTHOTEL č. 440, Rudinka

130 068,63 €

32,09%

21 096,53 €

Popis

predaj podniku - speňaženie SPOLU
iná
hodnota
iná
23.
hodnota
iná
24.
hodnota
iná
25.
hodnota
22.

majetková
majetková
majetková
majetková

súpisových Podiel na sume celkových
výdavkov

300 000,00 €

kreditný úrok z BU 01-11/2016

5,01 €

0,00%

0,00 €

nadmerný odpočet DPH 02-11/2016

792,11 €

0,20%

131,48 €

príjem z prenájmu nehnuteľností 01-11/2016

44 000,00 €

10,86%

7 139,55 €

refakturácia EE a plynu

60 520,77 €

14,93%

9 815,24 €

405 317,89 €

100%

65 741,75 €

SPEŇAŽENIE VŠEOBECNÁ PODSTATA - SPOLU

V súlade s § 96 ods. 2 ZKR správca zverejnil v Obchodnom vestníku SR č. 248/2016 zo dňa 28.12.2016 oznam
o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
speňaženého majetku úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty. V zákonnom stanovenej 30-dňovej lehote od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate neboli správcovi proti tomuto
zoznamu doručené žiadne námietky.

Spôsob výpočtu odmeny správcu z výťažku:
V zmysle § 13 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. sa výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku rozumie suma
peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia
majetku podliehajúcemu konkurzu podľa zásad ustanovených § 91 ods. 4 ZKR znížená o sumu nákladov
speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán.

Výpočet odmeny správcu z výťažku:
1. Speňaženie – Predaj časti podniku - Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 16.11.2016
Súpisové zložky majetku č. 6,7,8,9,10,11,13a,13f,14 - speňaženie
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P. č. Súpisová zložka majetku Popis hnuteľnej veci Súpisová hodnota majetku Speňaženie súpisových hodnôt majetku Speňaženie
6.

peňažná pohľadávka

neuhradené nájomné

6 200,00 €

0,759%

7.

peňažná pohľadávka

8.

peňažná pohľadávka

9.

peňažná pohľadávka

neuhradené nájomné

1 900,00 €

0,233%

697,58 €

neuhradené nájomné

60 600,00 €

7,416%

22 249,02 €

refakturácia EE

5 264,75 €

0,644%

1 932,93 €

10. peňažná pohľadávka

neuhradené nájomné

1 785,00 €

0,218%

655,35 €

11. peňažná pohľadávka

neuhradené nájomné

13a pozemok

LV 478, Rudinka

13f stavba
14

stavba

2 276,30 €

1 785,00 €

0,218%

655,35 €

31 040,00 €

3,799%

11 396,20 €

ŠPORTHOTEL č. 142

354 270,00 €

43,356%

130 068,63 €

ŠPORTHOTEL č. 440

354 270,00 €

43,356%

130 068,63 €

817 114,75 €

100%

300 000,00 €

300 000,00 €

Súpisové zložky majetku č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13a, 13f, 14 – výpočet odmeny
P. č. Súpisová zložka majetku

Odmena správcu % z výťažku ( vyhláška č. 665/2005 Z.z. )
zo sumy výťažku do 331,94 eura 16%, (zo sumy 331,94 EUR)

6.

7.

peňažná pohľadávka

peňažná pohľadávka

291,65 €

Odmena správcu spolu bez DPH ( § 22 ods. 1 písm. b )

344,76 €

zo sumy výťažku do 331,94 eura 16%, (zo sumy 331,94 EUR)

53,11 €

zo sumy výťažku nad 331,94 eura 15%, (zo sumy 365,64 EUR)

54,84 €

zo sumy výťažku do 331,94 eura 16%, (zo sumy 331,94 EUR)
peňažná pohľadávka

zo sumy výťažku nad 331,94 eura 15%, (zo sumy 2 987,45 EUR)

peňažná pohľadávka

peňažná pohľadávka

peňažná pohľadávka

3 151,37 €

240,14 €

Odmena správcu spolu bez DPH ( § 22 ods. 1 písm. b )

293,25 €

zo sumy výťažku nad 331,94 eura 15%, (zo sumy 323,41 EUR)

53,11 €
48,51 €
101,62 €

zo sumy výťažku do 331,94 eura 16%, (zo sumy 331,94 EUR)

53,11 €

zo sumy výťažku nad 331,94 eura 15%, (zo sumy 323,41 EUR)

48,51 €

zo sumy výťažku do 331,94 eura 16%, (zo sumy 331,94 EUR)
zo sumy výťažku nad 331,94 eura 15%, (zo sumy 2 987,45 EUR)

101,62 €
53,11 €
448,12 €

zo sumy výťažku nad 3 319,39 eura 14%, (zo sumy 8 076,81 EUR)

1 130,75 €

Odmena správcu spolu bez DPH ( § 22 ods. 1 písm. c )

1 631,98 €

zo sumy výťažku do 331,94 eura 16%, (zo sumy 331,94 EUR)
zo sumy výťažku nad 331,94 eura 15%, (zo sumy 2 987,45 EUR)
13f. stavba

53,11 €

zo sumy výťažku nad 331,94 eura 15%, (zo sumy 1 600,99 EUR)

Odmena správcu spolu bez DPH ( § 22 ods. 1 písm. b )

13a. pozemok

448,12 €
2 650,14 €

Odmena správcu spolu bez DPH ( § 22 ods. 1 písm. b )

11.

53,11 €

Odmena správcu spolu bez DPH ( § 22 ods. 1 písm. c )

zo sumy výťažku do 331,94 eura 16%, (zo sumy 331,94 EUR)
10.

107,95 €

zo sumy výťažku nad 3 319,39 eura 14%, (zo sumy 18 929,63 EUR)

zo sumy výťažku do 331,94 eura 16%, (zo sumy 331,94 EUR)
9.

53,11 €

zo sumy výťažku nad 331,94 eura 15%, (zo sumy 1 944,36 EUR)

Odmena správcu spolu bez DPH ( § 22 ods. 1 písm. b )

8.

Odmena správcu v EUR

53,11 €
448,12 €

zo sumy výťažku nad 3 319,39 eura 14%, (zo sumy 29 874,53 EUR)

4 182,43 €

zo sumy výťažku nad 33 193,92 eura 13%, (zo sumy 96 874,71 EUR)

12 593,71 €

Odmena správcu spolu bez DPH ( § 22 ods. 1 písm. d )

17 277,37 €

zo sumy výťažku do 331,94 eura 16%, (zo sumy 331,94 EUR)

53,11 €
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zo sumy výťažku nad 331,94 eura 15%, (zo sumy 2 987,45 EUR)
14.

stavba

448,12 €

zo sumy výťažku nad 3 319,39 eura 14%, (zo sumy 29 874,53 EUR)

4 182,43 €

zo sumy výťažku nad 33 193,92 eura 13%, (zo sumy 96 874,71 EUR)

12 593,71 €

Odmena správcu spolu bez DPH ( § 22 ods. 1 písm. d )

17 277,37 €

Odmena správcu spolu bez DPH ( § 22 ods. 1 )

40 287,29 €

Odmena správcu spolu s DPH ( § 22 ods. 1 )

48 344,75 €

2. Speňaženie – Iná majetková hodnota
Súpisové zložky majetku č. 22, 23, 24, 25 – výpočet odmeny

P.
č.

Súpisová
majetku

zložka

Súpisová
majetku

Popis

hodnota

24.

iná
hodnota

majetková príjem z prenájmu nehnuteľností úpadcu za
obdobie 01-11/2016

44 000,00 €

23.

iná
hodnota

majetková nadmerný odpočet DPH prijatý za obdobie
02-11/2016

792,11 €

22.

iná
hodnota

majetková kreditné
úroky
z
v banke za obdobie 01-11/2016

iná
hodnota

majetková refakturácia
EE
za obdobie 03/2014-11/2016

Odmena správcu % z Odmena
výťažku
správcu
( vyhláška č. 665/2005 Z.z. ) v EUR
zo sumy výťažku do 33,19
eura
16%
5,31 €
(zo sumy 33,19 EUR)
zo sumy výťažku nad 33,19
eura
15%
44,81 €
(zo sumy 298,75 EUR)
zo sumy výťažku nad 331,94
eura
14% 418,24 €
(zo sumy 2 987,45 EUR)
zo sumy výťažku nad 3
319,39
eura
13% 3 883,69 €
(zo sumy 29 874,53 EUR)
zo sumy výťažku nad 33
193,92
eura
12% 1 296,72 €
(zo sumy 10 806,08 EUR)
Odmena správcu spolu bez
DPH
5 648,77 €
( § 20 ods. 1 písm. e )
zo sumy výťažku do 33,19
eura
16%
5,31 €
(zo sumy 33,19 EUR)
zo sumy výťažku nad 33,19
eura
15%
44,81 €
(zo sumy 298,75 EUR)
zo sumy výťažku nad 331,94
eura
14%
64,42 €
(zo sumy 460,17 EUR)
Odmena správcu spolu bez
DPH
114,54 €
( § 20 ods. 1 písm. b )
0%

25.

a

účtu

0,00 €

5,01 €
Odmena správcu spolu bez
DPH
0,00 €
( § 17 ods. 2 )
0%

plynu

0,00 €

60 520,77 €
Odmena správcu spolu bez
0,00 €
DPH

105 317,89 €

Odmena správcu spolu bez
5 763,31 €
DPH
Odmena správcu spolu s
6 915,97 €
DPH

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

129

Obchodný vestník 37/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.02.2017

Výška odmeny správcu z výťažku:
Predaj časti podniku: 40 287,29 € + DPH 20% = 48 344,75 EUR
Iná majetková hodnota: 5 763,31 € + DPH 20 % = 6 915,97 EUR
Odmena správcu z dosiahnutého výťažku spolu s DPH: 55 260,72 EUR

Výpočet výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:
Výťažok

Pohľadávky proti podstate

predaj časti podniku

300 000,00 €

iná majetková hodnota

105 317,89 €

PPP k 21.12.2016

65 741,72 €

odmena správcu z výťažku

55 260,72 €

súdny poplatok za zrušenie konkurzu

810,50 €

Čistý výťažok určený na uspokojenie veriteľov

405 317,89 €

121 812,97 €

283 504,92 €

V súlade s ustanovením § 95 ods. 2 ZKR sa podriadené pohľadávky v zistenom rozsahu uspokojujú z výťažku zo
speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý vo všeobecnej podstate zvýšil po úplnom uspokojení
iných nezabezpečených veriteľov. Celková výška podriadených pohľadávok:
Pohľadávky podriadených veriteľov
Gabriela Belancová, rod. Kapitulíková

211 174,32 €

Ing. Bohuslav Belanec

1 207,54 €

Ing. Milan Cibulka, PhD.

1 011,55 €

Marta Cibulková, rod. Bičanová

207 295,64 €

MÝTNIK s.r.o.

2 884,05 €

Celková výška podriadených pohľadávok

423 573,10 €

Výpočet zostatku výšky pohľadávok nezabezpečených veriteľov (iných ako podriadených veriteľov) po
uspokojení nezabezpečených veriteľov z Čiastkového rozvrhu zo všeobecnej podstaty zo dňa 29.04.2016:
Celková výška pohľadávok (zistené / popreté, kde je podaná incidenčná žaloba)

625 751,23 €

Celková výška pohľadávok podriadených veriteľov (zistené / popreté, kde je podaná incidenčná žaloba)

- 423 573,10
€

Výška pohľadávok (zistené / popreté, kde je podaná incidenčná žaloba) uspokojená z Čiastkového rozvrhu výťažku zo VP zo
- 53 586,72 €
dňa 29.04.2016
Pohľadávka veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., č. 15/S-4 zanikla

- 876,78 €

Zostatok pohľadávok (zistené / popreté, kde je podaná incidenčná žaloba) po uspokojení z Čiastkového rozvrhu
147 714,63 €
výťažku zo VP zo dňa 29.04.2016

Nakoľko suma čistého výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov vo výške 283 504,92 EUR
postačuje na úplné uspokojenie zostatku nezabezpečených pohľadávok iných ako podriadených veriteľov vo výške
147 714,63 EUR, dôjde k čiastočnému uspokojeniu aj veriteľov podriadených pohľadávok. Na uspokojenie
pohľadávok nezabezpečených podriadených veriteľov, ktorí zatiaľ neboli uspokojovaní z rozvrhu výťažku tak
pripadá suma vo výške 135 790,29 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom:
výťažok určený na uspokojenie nezabezpečených veriteľov iných ako podriadených

147 714,53 €

výťažok určený na uspokojenie nezabezpečených veriteľov podriadených

135 790,29 €

Čistý výťažok určený na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

283 504,92 €

Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených
veriteľov v predmetnom konkurznom konaní tak predstavuje sumu
283 504,92 EUR, z toho 147 714,63
EUR pre nezabezpečených veriteľov iných ako podriadených a 135 790,29 EUR pre nezabezpečených
podriadených veriteľov a bude pomerným spôsobom rozpočítaná koeficientom / k /.

koeficientom / k / pre nezabezpečených veriteľov iných ako podriadených:
Suma čistého výťažku = 147714,63 =k = 1,00 x zistená suma každého veriteľa = pomerná časť
Výťažok pre veriteľa

147714,63

koeficientom / k /pre nezabezpečených podriadených veriteľov:
Suma čistého výťažku =135790,29=k=0,32058289348 x zistená suma každého veriteľa = pomerná časť
Výťažok pre veriteľa

423573,10

Suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov bude rozdelená nasledovne:

Názov veriteľa

Belancová
rod. Kapitulíková

P. č.

Poradie

Prihlásené
pohľadávky

Uspokojená
výška
z Zostatok
(
čRV pohľadávky
29.4.2016)

Výška
uspokojenia

Zistené / Popreté
(incidenčná
žaloba)

1/B-1

D

124 890,66 €

0,00 €

124 890,66 €

40 037,81 €

Zistené

1/B-2

D

26 393,32 €

0,00 €

26 393,32 €

8 461,25 €

Zistené

Gabriela, 1/B-3

D

14 378,08 €

0,00 €

14 378,08 €

4 609,36 €

Zistené

1/B-4

D

27 250,68 €

0,00 €

27 250,68 €

8 736,10 €

Zistené

1/B-9

D

5 712,88 €

0,00 €

5 712,88 €

1 831,45 €

Zistené

12 548,70 €

0,00 €

12 548,70 €

4 022,90 €

Zistené

211 174,32 €

0,00 €

211 174,32 €

67 698,87 €

1/B-10 D
SPOLU

Ing. Bohuslav Belanec

2/B-1

D

927,69 €

0,00 €

927,69 €

297,40 €

Zistené

2/B-2

D

221,74 €

0,00 €

221,74 €

71,09 €

Zistené

2/B-3

D

58,11 €

0,00 €

58,11 €

18,63 €

Zistené

1 207,54 €

0,00 €

1 207,54 €

387,12 €

SPOLU
Ing. Milan Cibulka, PhD.

3/C-1

D

253,44 €

0,00 €

253,44 €

81,25 €

Zistené

3/C-2

D

758,11 €

0,00 €

758,11 €

243,04 €

Zistené

1 011,55 €

0,00 €

1 011,55 €

324,29 €

128 350,26 €

0,00 €

128 350,26 €

41 146,90 €

SPOLU
5/C-1

D

Zistené
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5/C-2

D

17 532,49 €

0,00 €

17 532,49 €

5 620,61 €

Zistené

5/C-3

D

14 405,48 €

0,00 €

14 405,48 €

4 618,15 €

Zistené

5/C-4

D

27 323,56 €

0,00 €

27 323,56 €

8 759,47 €

Zistené

5/C-9

D

1 387,22 €

0,00 €

1 387,22 €

444,72 €

Zistené

5/C-10 D

5 723,84 €

0,00 €

5 723,84 €

1 834,96 €

Zistené

5/C-11 D

12 572,79 €

0,00 €

12 572,79 €

4 030,62 €

Zistené

207 295,64 €

0,00 €

207 295,64 €

66 455,43 €

E

10 041,79 €

2 661,55 €

7 380,24 €

7 380,24 €

Zistené

E

26 691,01 €

7 074,37 €

19 616,64 €

19 616,64 €

Zistené

36 732,80 €

9 735,92 €

26 996,88 €

26 996,88 €

5 460,45 €

1 447,28 €

4 013,17 €

4 013,17 €

5 460,45 €

1 447,28 €

4 013,17 €

4 013,17 €

4 919,86 €

1 303,99 €

3 615,87 €

3 615,87 €

4 919,86 €

1 303,99 €

3 615,87 €

3 615,87 €

500,00 €

132,52 €

367,48 €

367,48 €

SPOLU
DVZ,
s.r.o. 6/G-1
predtým
CERTIFIKOVANÁ
INVESTIČNÁ
S
STAVEBNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o. v konkurze
6/G-2
správca JUDr. Marína Gallová
SPOLU
PDB Group s.r.o.

7/H-1

E

7/H-2

E

SPOLU
TN SaMo, s.r.o.
SPOLU
Ing. Ján Majtán

Deň vydania: 22.02.2017

Zistené

Zistené

7/H-2

E

500,00 €

132,52 €

367,48 €

367,48 €

8/J-1

E

243,44 €

64,52 €

178,92 €

178,92 €

Popreté

8/J-2

E

281,68 €

74,66 €

207,02 €

207,02 €

Popreté

8/J-3

E

287,69 €

76,25 €

211,44 €

211,44 €

Popreté

8/J-4

E

227,63 €

60,33 €

167,30 €

167,30 €

Popreté

8/J-5

E

286,63 €

75,97 €

210,66 €

210,66 €

Popreté

8/J-6

E

220,12 €

58,34 €

161,78 €

161,78 €

Popreté

8/J-7

E

425,07 €

112,66 €

312,41 €

312,41 €

Popreté

8/J-8

E

28 699,56 €

7 606,73 €

21 092,83 €

21 092,83 €

Popreté

8/J-9

E

3 778,61 €

1 001,51 €

2 777,10 €

2 777,10 €

Popreté

JUDr. JAROŠČIAK Václav – REALITA 8/J-10 E
*
8/J-11 E

164,01 €

43,47 €

120,54 €

120,54 €

Popreté

164,01 €

43,47 €

120,54 €

120,54 €

Popreté

8/J-12 E

240,62 €

63,78 €

176,84 €

176,84 €

Popreté

8/J-13 E

1 519,70 €

402,79 €

1 116,91 €

1 116,91 €

Popreté

8/J-14 E

12 571,55 €

3 332,05 €

9 239,50 €

9 239,50 €

Popreté

8/J-15 E

484,99 €

128,55 €

356,44 €

356,44 €

Popreté

8/J-16 E

14 999,03 €

3 975,45 €

11 023,58 €

11 023,58 €

Popreté

8/J-17 E

282,53 €

74,88 €

207,65 €

207,65 €

Popreté

8/J-18 E

129,43 €

34,31 €

95,12 €

95,12 €

Popreté

8/J-19 E

30,77 €

8,16 €

22,61 €

22,61 €

Popreté

8/J-20 E

2 391,01 €

633,73 €

1 757,28 €

1 757,28 €

Popreté

67 428,08 €

17 871,61 €

49 556,47 €

49 556,47 €

10/M-1 D

2 765,05 €

0,00 €

2 765,05 €

886,43 €

Zistené

10/M-2 D

119,00 €

0,00 €

119,00 €

38,15 €

Zistené

2 884,05 €

0,00 €

2 884,05 €

918,60 €

12/S-1 E

1 591,90 €

421,93 €

1 169,97 €

1 169,97 €

Popreté

12/S-2 E

1 006,59 €

266,79 €

739,80 €

739,80 €

Popreté

12/S-3 E

603,95 €

160,08 €

443,87 €

443,87 €

Popreté

12/S-4 E

1 017,49 €

269,68 €

747,81 €

747,81 €

Popreté

12/S-5 E

782,03 €

207,27 €

574,76 €

574,76 €

Popreté

12/S-6 E

205,37 €

54,43 €

150,94 €

150,94 €

Popreté

SPOLU

SPOLU
MÝTNIK s.r.o.
SPOLU

Zistené
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12/S-7 E

1 129,55 €

299,38 €

830,17 €

830,17 €

Popreté

12/S-8 E

765,92 €

203,00 €

562,92 €

562,92 €

Popreté

12/S-9 E

708,73 €

187,85 €

520,88 €

520,88 €

Popreté

12/S-10 E

2,59 €

0,69 €

1,90 €

1,90 €

Popreté

12/S-11 E

719,00 €

190,57 €

528,43 €

528,43 €

Popreté

12/S-12 E

95,78 €

25,39 €

70,39 €

70,39 €

Popreté

12/S-13 E

630,61 €

167,14 €

463,47 €

463,47 €

Popreté

12/S-14 E

1 366,32 €

362,14 €

1 004,18 €

1 004,18 €

Popreté

12/S-15 E

317,80 €

84,23 €

233,57 €

233,57 €

Popreté

12/S-16 E

636,07 €

168,59 €

467,48 €

467,48 €

Popreté

12/S-17 E

166,48 €

44,13 €

122,35 €

122,35 €

Popreté

12/S-18 E

213,90 €

56,69 €

157,21 €

157,21 €

Popreté

12/S-19 E

817,78 €

216,75 €

601,03 €

601,03 €

Popreté

12/S-20 E

645,60 €

171,11 €

474,49 €

474,49 €

Popreté

12/S-21 E

993,52 €

263,33 €

730,19 €

730,19 €

Popreté

12/S-22 E

936,69 €

248,27 €

688,42 €

688,42 €

Popreté

12/S-23 E

943,08 €

249,96 €

693,12 €

693,12 €

Popreté

12/S-24 E

220,67 €

58,49 €

162,18 €

162,18 €

Popreté

12/S-25 E

771,32 €

204,44 €

566,88 €

566,88 €

Popreté

12/S-26 E

776,18 €

205,72 €

570,46 €

570,46 €

Popreté

12/S-27 E

784,15 €

207,84 €

576,31 €

576,31 €

Popreté

12/S-28 E

786,17 €

208,37 €

577,80 €

577,80 €

Popreté

12/S-29 E

809,63 €

214,59 €

595,04 €

595,04 €

Popreté

12/S-30 E

904,34 €

239,69 €

664,65 €

664,65 €

Popreté

12/S-31 E

44,15 €

11,70 €

32,45 €

32,45 €

Popreté

12/S-32 E

1 067,55 €

282,95 €

784,60 €

784,60 €

Popreté

12/S-33 E

1 068,81 €

283,28 €

785,53 €

785,53 €

Popreté

12/S-34 E

960,34 €

254,54 €

705,80 €

705,80 €

Popreté

12/S-35 E

1 033,22 €

273,85 €

759,37 €

759,37 €

Popreté

12/S-36 E

957,99 €

253,91 €

704,08 €

704,08 €

Popreté

12/S-37 E

1 344,66 €

356,40 €

988,26 €

988,26 €

Popreté

12/S-38 E

1 355,83 €

359,36 €

996,47 €

996,47 €

Popreté

12/S-39 E

1 058,04 €

280,43 €

777,61 €

777,61 €

Popreté

12/S-40 E

148,34 €

39,32 €

109,02 €

109,02 €

Popreté

12/S-41 E

969,50 €

256,96 €

712,54 €

712,54 €

Popreté

12/S-42 E

722,78 €

191,57 €

531,21 €

531,21 €

Popreté

12/S-43 E

841,27 €

222,98 €

618,29 €

618,29 €

Popreté

12/S-44 E

422,12 €

111,88 €

310,24 €

310,24 €

Popreté

12/S-45 E

422,12 €

111,88 €

310,24 €

310,24 €

Popreté

33 765,93 €

8 949,56 €

24 816,37 €

24 816,37 €

13/S-1 E

751,60 €

199,21 €

552,39 €

552,39 €

Zistené

13/S-2 E

7 540,82 €

1 998,67 €

5 542,15 €

5 542,15 €

Zistené

13/S-3 E

2 479,38 €

657,15 €

1 822,23 €

1 822,23 €

Zistené

13/S-4 E

459,18 €

121,71 €

337,47 €

337,47 €

Zistené

13/S-5 E

9 229,73 €

2 446,31 €

6 783,42 €

6 783,42 €

Zistené

13/S-6 E

459,30 €

121,74 €

337,56 €

337,56 €

Zistené

13/S-7 E

23,10 €

6,12 €

16,98 €

16,98 €

Zistené

SPOLU

Slovenská konsolidačná, a.s.

Deň vydania: 22.02.2017
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13/S-8 E

46,10 €

12,22 €

33,88 €

33,88 €

Zistené

13/S-9 E

69,50 €

18,42 €

51,08 €

51,08 €

Zistené

13/S-10 E

93,00 €

24,65 €

68,35 €

68,35 €

Zistené

13/S-11 E

108,50 €

28,76 €

79,74 €

79,74 €

Zistené

21 260,21 €

5 634,96 €

15 625,25 €

15 625,25 €

99,50 €

26,37 €

73,13 €

73,13 €

99,50 €

26,37 €

73,13 €

73,13 €

15/S-1 E

411,87 €

109,17 €

302,70 €

302,70 €

Zistené

15/S-2 E

697,94 €

184,99 €

512,95 €

512,95 €

Zistené

15/S-3 E

116,32 €

30,83 €

85,49 €

85,49 €

Zistené

1 226,13 €

324,99 €

901,14 €

901,14 €

SPOLU
SR – Krajský súd v Bratislave

14/S-1 E

SPOLU

Stredoslovenská energetika, a.s.

SPOLU
SPOLU základná lehota

Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.

594 966,06 €

45 427,20 €

549 538,86 €

260 879,27 €

98,69 €

26,16 €

72,53 €

72,53 €

Zistené

17/D-2 E

317,51 €

84,16 €

233,35 €

233,35 €

Zistené

17/D-3 E

18,04 €

4,78 €

13,26 €

13,26 €

Zistené

434,24 €

115,10 €

319,14 €

319,14 €

18/K-1 E

22 351,04 €

5 924,08 €

16 426,96 €

16 426,96 €

Zistené

18/K-2 E

5 100,00 €

1 351,74 €

3 748,26 €

3 748,26 €

Zistené

27 451,04 €

7 275,82 €

20 175,22 €

20 175,22 €

39,83 €

10,56 €

29,27 €

29,27 €

39,83 €

10,56 €

29,27 €

29,27 €

1 615,05 €

428,06 €

1 186,99 €

1 186,99 €

SPOLU
JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD.

19/J-1 E

SPOLU
SR - Daňový úrad Žilina

20/S-1 E

SPOLU

Stredoslovenská energetika, a.s.

Zistené

17/D-1 E

SPOLU
Kultán Ľubomír

Deň vydania: 22.02.2017

Zistené

Zistené

1 615,05 €

428,06 €

1 186,99 €

1 186,99 €

15/S-4 E

1 192,98 €

316,20 €

876,78 €

zanikla

Zistené

15/S-5 E

11,71 €

3,10 €

8,61 €

8,61 €

Zistené

15/S-6 E

20,16 €

5,34 €

14,82 €

14,82 €

Zistené

15/S-7 E

Zistené

20,16 €

5,34 €

14,82 €

14,82 €

SPOLU

1 245,01 €

329,98 €

915,03 €

38,25 €

SPOLU po lehote

30 785,17 €

8 159,52 €

22 625,65 €

21 748,87 €

CELKOM

625 751,23 €

53 586,72 €

572 164,51 €

283 504,92 €

Pozn.:
* vedené incidenčné konania ku dňu zverejnenia zámeru zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
v Obchodnom vestníku – plnenie na tieto pohľadávky v celkovej výške 101.194,01 EUR uložené u správcu až do
právoplatného skončenia incidenčných konaní
V zmysle ustanovenia § 99 ods. 2 ZKR správca výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určený na
uspokojenie popretých pohľadávok vydá veriteľovi až po zistení popretej pohľadávky v rozsahu jej zistenia, vo
zvyšnom rozsahu výťažok správca rozvrhne novým rozvrhom.
Poučenie správcu:
V súlade s § 96 ods. 5 týmto správca predkladá veriteľskému výboru ako príslušnému orgánu návrh
čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty a súčasne mu určuje 30-dňovú lehotu na jeho
schválenie, ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia návrhu rozvrhu výťažku v Obchodnom
vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V uvedenej lehote môže príslušný orgán návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty schváliť alebo
môže proti nemu uplatniť odôvodnené námietky. Jednotlivý veritelia môžu do návrhu čiastkového rozvrhu nahliadať
v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín po predchádzajúcom
telefonickom dohovore na tel. č. 032/6513811 a vo vyššie uvedenej lehote môžu požiadať príslušný orgán, aby proti
návrhu čiastkového rozvrhu uplatnil odôvodnené námietky.

JUDr. Danica Birošová, správca

K004082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDFIN-lízing, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 36, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 826 584
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27K/19/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/19/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: MEDFIN-lízing, a.s., so sídlom Želiezovce,
Komenského č. 36, IČO: 35 826 584., týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu
vedeného pod sp. zn. 27K/19/2016 S1719 nahliadať v kancelárii správcu na adrese SNP č. 56/2130, 934 01
Levice, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod.,
vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421905289019 alebo
prostredníctvom e-mailu na levice@gbkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných
dňoch odo dňa objednania sa.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K004083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDFIN-lízing, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 36, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 826 584
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27K/19/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/19/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: správca
úpadcu: MEDFIN-lízing, a.s., so sídlom Želiezovce, Komenského č. 36, IČO: 35 826 584, Slovenská republika
(ďalej len „Úpadca“), Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 27K/19/2016 zo dňa
15.02.2017 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil G & B
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor: MEDFIN-lízing, a.s. residency at Želiezovce, Komenského č. 36, IČO: 35 826 584, Slovak republic
(hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Nitra, proc. no:
27K/19/2016 dated as of February 15, 2017 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the
trustee G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. was appointed.

Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 16.02.2017.

The bankruptcy proceedings came into effect on 16th February 2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the creditor
can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights become extinct
after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct
the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.

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