Obchodný vestník 38/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.02.2017

K004085
Spisová značka: 2K/76/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Široký, nar. 09.04.1959,
bytom Jána Smreka 16, 841 08 Bratislava, správcom ktorého Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10,
851 01 Bratislava, značka správcu: S 1670, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ján Široký, nar. 09.04.1959, bytom Jána Smreka 16, 841
08 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
K004086
Spisová značka: 3K/13/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: 1/Ballon Bau s.r.o., Potočná 783/27, 900 27
Bernolákovo, IČO: 45 639 809, 2/ T&N group - Business company s.r.o. ( pôvodne MONTY s.r.o.) so sídlom Nám. sv.
Anny 20B/7269, 911 01 Trenčín, IČO: 34 137 645, právne zast.: Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o.,
Piaristická 46, 911 40 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HAMAK, spol. s r.o., Roľnícka
116, 831 07 Bratislava, IČO: 00 643 742
rozhodol
Súd konkurzné konanie zastavuje.
Poučenie:
Proti výroku o zastavení konania možno podať odvolanie 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 10.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K004087
Spisová značka: 8K/5/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Táňa Tarábková, Medená 14, 811 02 Bratislava,
likvidátor spoločnosti UNISTAV, spol. s r.o. v likvidácii, Panenská 7, 812 88 Bratislava, IČO: 31 339 085, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: UNISTAV, spol. s r.o. v likvidácii, Panenská 7, 812 88 Bratislava, IČO: 31
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
339 085
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Táňa Tarábková, Medená 14, 811 02 Bratislava,
likvidátor spoločnosti UNISTAV, spol. s r.o. v likvidácii, Panenská 7, 812 88 Bratislava, IČO: 31 339 085, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: UNISTAV, spol. s r.o. v likvidácii, Panenská 7, 812 88 Bratislava, IČO: 31
339 085
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: UNISTAV, spol. s r.o. v likvidácii, Panenská 7, 812 88
Bratislava, IČO: 31 339 085.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku 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,
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 Bratislava I dňa 16.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K004088
Spisová značka: 3K/12/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: 1/ LBG palác Poprad s.r.o., Pribinova 25, 811 09
Bratislava, IČO: 44 351 038, právne zastúpený Mgr. Petra Jurčová, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, 2/ MODIFIN
spol. s r.o., Tilgnerova 16, 841 05 Bratislava, IČO: 35721260, 3/ Ručiteľ s.r.o., Agátová 22, 841 01 Bratislava, IČO:
46 745 556, právne zastúpený: Mgr. Petra Jurčová, Pribinova 25, 811 09 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Hraničná 12, 821 05 Bratislava, IČO:
35 740 655
rozhodol
Súd opravuje uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.01.2017,
č.k. 3K/12/2016-554, tak, že:
Výroková časť bude znieť:
„Súd konkurzné konanie zastavuje.“
Poučenie k uzneseniu bude znieť:
„Proti výroku o zastavení konania možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to
písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). 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.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom súde Bratislava
I, písomne, dvojmo.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom súde Bratislava
I, písomne, dvojmo.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K004089
Spisová značka: 2K/71/2009
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Computer Press, s.r.o., so sídlom Hattalova 12, 831 03
Bratislava, IČO: 35 709 448, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom kancelárie Dostojevského
rad 5, 811 09 Bratislava, značka správcu: S 459, uznesením zo dňa 19.01.2017, č.k. 2K/71/2009 - 279, zrušil po
splnení konečného rozvrhu výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
11.02.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 16.2.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K004090
Spisová značka: 4K/78/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu HAMA s.r.o., so sídlom
Rudlovská cesta 64, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 055 760, správcom ktorého je spoločnosť KP recovery, k.s., so
sídlom Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka správcu S 1568, o návrhu správcu na
uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
I.
Súd uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu HAMA s.r.o., so sídlom Rudlovská cesta 64, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 36 055 760 za m a l ý.
II.
Súd skracuje lehotu na popieranie pohľadávok podľa § 32 ods. 3 ZKR tak, že pohľadávku je možné
poprieť do 15 dní od uplynutia základnej lehoty na popretie pohľadávok.
III.
Súd skracuje lehotu na zvolanie prvej schôdze veriteľov podľa § 34 ods. 1 ZKR tak, že správca je
povinný zvolať prvú schôdzu veriteľov do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
IV.
Súd skracuje lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát podľa § 76 ods. 2 ZKR tak, že správca je
povinný vyhotoviť súpis majetku podstát do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K004091
Spisová značka: 4K/78/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu HAMA s.r.o., so sídlom
Rudlovská cesta 64, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 055 760, správcom ktorého je spoločnosť KP recovery, k.s., so
sídlom Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka správcu S 1568, takto
rozhodol
Súd opravuje tretí výrok uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 4K/78/2016- 42 zo dňa 03. 01. 2017
zverejnený v Obchodnom vestníku OV 6/2017 dňa 10. 01. 2017 tak, že správne znie:
„U s t a n o v Vydáva
u j e do
funkcie správcu
konkurznej
podstaty
recovery,
so sídlom
Tajovského 3,
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky spoločnosť
podľa zákona KP
č. 200/2011
Z. z.k.s.,
o Obchodnom
vestníku
a oIČO:
zmene46
a doplnení
niektorých
naSsvojom
webovom sídle: www.justice.gov.sk
974 01 Banská Bystrica,
404 503,
značkazákonov
správcu
1568..“
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Súd opravuje tretí výrok uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 4K/78/2016- 42 zo dňa 03. 01. 2017
zverejnený v Obchodnom vestníku OV 6/2017 dňa 10. 01. 2017 tak, že správne znie:
„U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosť KP recovery, k.s., so sídlom Tajovského 3,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka správcu S 1568..“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K004092
Spisová značka: 26K/25/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Agáta Buričová, nar. 30.12.1972, trvale
bytom Trsťany 37, 044 45 Trsťany o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, so sídlom kancelárie
Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S791, nespotrebovanú časť preddavku v sume 1659,70 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1659,70 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 05.05.2016 položka denníka D19 - 92/2016 správcovi podstaty, JUDr. Andrea
Havlátová Rajczyová, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S791 na účet IBAN: SK80 7500
0000 0040 2342 3485, BIC: CEKOO SK BX, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 17.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K004093
Spisová značka: 26K/31/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NEMKON spol. s r. o. Michalovce v
likvidácií, so sídlom Fraňa Kráľa 54, 072 01 Michalovce, IČO: 31 664 377 o návrhu správcu podstaty: JUDr. Roman
Zajac, so sídlom kancelárie Letná č. 80, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S895 na priznanie paušálnej odmeny
správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie Letná č. 80, 052 01 Spišská Nová Ves,
zn. správcu: S895 paušálnu odmenu vo výške 2.788,28 EUR s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 17.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K004094
Spisová značka: 32K/5/2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky- dlžníčky: Jarmila Szombatová, nar. 8.11.1967, bytom Kostoľany pod
Tríbečom 77, 951 77 Kostoľany pod Tríbečom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku: Jarmila Szombatová,
nar. 8.11.1967, bytom Kostoľany pod Tríbečom 77, 951 77 Kostoľany pod Tríbečom, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníčku Jarmila Szombatová, nar. 8.11.1967, bytom Kostoľany pod Tríbečom 77,
951 77 Kostoľany pod Tríbečom.
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 16.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K004095
Spisová značka: 32NcKR/1/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Mudrák, nar.26.8.1972, trvale bytom 951 32
Slepčany č.138, t.č. bytom Havířov - Město, Čsl.armády 203/9, okres Karviná, Česká republika, v konaní zastúpený:
JUDr.Annou Jamborovou, advokátkou so sídlom Farská 5, 949 01 Nitra, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.
Po v o ľ u j e oddlženie dlžníka Róbert Mudrák, nar.26.8.1972, trvale bytom 951 32 Slepčany č.138.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr.Ľubomíru Beňovú, adresa kancelárie Záhradnícka 10, 945
01 Komárno.
III.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia
podliehať písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony
dlžníka smerujúce ku skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník j e p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného roka poskytnúť
správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 1.200 eur; ak táto suma presiahne 70%
čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume
najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
V.U k l a d á správcovi v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať súdu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom a na konci každého skúšobného roka podať súdu podrobnú
správu o plnení povinností dlžníkom počas uplynulého skúšobného roka a o rozdelení poskytnutých finančných
prostriedkoch medzi veriteľov dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 15.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 38/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.02.2017

K004096
Spisová značka: 31K/6/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Anna Királyová, nar. 14.8.1964, bytom S.H.Vajanského
5296/21, 940 02 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Anna Királyová, nar. 14.8.1964, bytom
S.H.Vajanského 5296/21, 940 02 Nové Zámky, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Anna Királyová, nar. 14.8.1964, bytom S.H.Vajanského 5296/21, 940 02
Nové Zámky.
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 17.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004097
Spisová značka: 31K/5/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : TECHSYS, s.r.o., IČO: 35 954 949, so sídlom Štúrova 140,
949 01 Nitra, zast. AK Balara, s.r.o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
dlžníka : BP BAU, s.r.o., IČO: 34 112 596, so sídlom Železničiarska 44, 949 01 Nitra, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka BP BAU, s.r.o., IČO: 34 112 596, so sídlom Železničiarska 44, 949 01 Nitra.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004098
Spisová značka: 4K/48/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Peter Balun, nar. 13.04.1964,
bytom Kamenná 12435/13A, 080 01 Prešov, správcom ktorého je SKP, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01
Prešov, IČO: 44 915 691, o podaní správcu, takto
rozhodol
určuje, že na podania veriteľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00 327 646 doručené správcovi dňa
13.01.2017 pod poradovými číslami 1 až 4 sa neprihliada ako na prihlášky,
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 16.2.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, 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

6

Obchodný vestník 38/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.02.2017

K004099
Spisová značka: 1R/2/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Peter Kováč, s miestom podnikania Karpatská
6592/1, 080 01 Prešov, IČO: 10 761 268, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi Ing. Peter Kováč, s miestom podnikania Karpatská 6592/1, 080
01 Prešov, IČO: 10 761 268.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku.
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).
Podľa § 114 ods. 1 ZKR, začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú
súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia
alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania
dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania;
vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej
odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať,
g) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 17.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004100
Spisová značka: 1K/8/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Alexander Jacuk, nar.
30.03.1966, trvale bytom Majakovského 21, 080 01 Prešov, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom
kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Janu Čepčekovú, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné z funkcie správcu
úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 7.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, v z. sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 38/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.02.2017

K004101
Spisová značka: 1K/30/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Silvester Zvodz, nar.
31.12.1968, trvale bytom Bardejovská 18, 087 01 Giraltovce, správcom ktorého je JUDr. Mária Ledinská, so sídlom
kancelárie Kukorelliho 58, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Silvester Zvodz, nar. 31.12.1968, trvale bytom Bardejovská 18, 087 01
Giraltovce po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 8.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, v z. sudca
K004102
Spisová značka: 1NcKR/10/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Matej, nar. 27.05.1969, bytom Kvetná 74/18, 082 04
Drienov, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníka Peter Matej, nar. 27.05.1969, bytom Kvetná 74/18, 082 04 Drienov.
Ustanovuje JUDr. Ing. Annu Žoldošovú, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce do funkcie
správcu dlžníka.
U r č u j e, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia troch rokov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov, ktorých predmetom bude
jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 300,- eur alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v
peňažnom vyjadrení sumu 150,- eur v jednom kalendárnom mesiaci,
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov medzi dlžníkom a osobou
spriaznenou s dlžníkom, ktorého predmetom bude majetkové plnenie,
odmietnutie daru alebo dedičstva,
uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru,
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi ku koncu každého skúšobného roka skúšobného obdobia sumu 1.200,eur na uspokojenie svojich záväzkov.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom
počas príslušného polroka a roka.
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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Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi ku koncu každého skúšobného roka skúšobného obdobia sumu 1.200,eur na uspokojenie svojich záväzkov.
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Deň vydania:
23.02.2017
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom
počas príslušného polroka a roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004103
Spisová značka: 2R/1/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BENE Pharma s.r.o., so sídlom Jazdecká
1/A, 080 01 Prešov, IČO: 36 830 208, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: BENE Pharma s.r.o., so sídlom Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, IČO:
36 830 208.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku.
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).
Podľa § 114 ods. 1 ZKR začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú
súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia
alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania
dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania;
vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej
odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať.
Okresný súd Prešov dňa 17.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K004104
Spisová značka: 4K/3/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, so sídlom
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Rastislav Duduš, nar.
30.07.1982, bytom 059 01 Krížová Ves 130, takto
rozhodol
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
omeškaní,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
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- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania
a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
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ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR).
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).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „Trestný zákon“) páchateľ trestného činu
poškodzovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu poškodzovania veriteľa sa
dopustí ten, kto zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho
majetku, zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme, predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo
záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik a ten, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej
osoby tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť
majetku dlžníka, alebo na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
Podľa § 240 Trestného zákona páchateľ trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 8
rokov. Trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa dopustí ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné
záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa.
Podľa § 242 a § 243 Trestného zákona páchateľ trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
dopustí ten, kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti s
hlasovaním na vyrovnacom pojednávaní, alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním o schválení reštrukturalizačného
plánu prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech.
Okresný súd Prešov dňa 17.2.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K004105
Spisová značka: 4K/3/2017
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 4K/3/2017
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov,
proti
dlžníkovi: Rastislav Duduš, nar. 30.07.1982, bytom 059 01 Krížová Ves 130
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 20.04.2017 o 10:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
216.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 20.04.2017 o 10:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
216.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh účastníka konania
odročené len vtedy, ak sa účastník konania alebo jeho zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od účastníka
konania možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
pojednávania došlo z dôvodu jeho nepriaznivého zdravotného stavu. Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo mohol dozvedieť, alebo ho s
prihliadnutím na všetky okolnosti mohol predpokladať. Ak súd zistí, že účastníkom konania uvedený dôvod na
odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí účastníka konania, ktorý odročenie navrhol.
Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie pojednávania, je povinný uviesť telefónne číslo alebo elektronickú
adresu, na ktorú ho možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jeho návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených účastníkom konania a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Okresný súd Prešov
V Prešove 17.02.2017

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

11

Obchodný vestník 38/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.02.2017

spisová značka: 4K/33/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje
216.

sa

pojednávanie na deň 20.04.2017 o 10:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Rastislav
Duduš, nar. 30.07.1982, bytom 059 01 Krížová Ves 130, a to
veriteľ č. 1: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
veriteľ č. 2: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. Augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1
veriteľ č. 3: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta č.2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Prešov
V Prešove 17.02.2017

Okresný súd Prešov dňa 17.2.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, 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

12

Obchodný vestník 38/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.02.2017

K004106
Spisová značka: 4K/5/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ŠPORTREKREA, akciová spoločnosť Snina v lik-vidácii,
so sídlom Futbalový štadión, Pčolinská, 069 01 Snina, IČO: 31 668 151, o návrhu likvidátora dlžníka na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
v y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil nedostatky návrhu na
vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 07.02.2017 a to tak že predloží súdu:
1.
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka; ak bola individuálna účtovná závierka
predmetom overovania audítorom, tak aj správu audítora, a to všetko v dvoch rovnopisoch,
2.
listinu preukazujúcu zaplatenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 1 659,70 EUR alebo likvidačnú účtovnú súvahu,
z ktorej vyplýva, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu preddavku a to v dvoch rovnopisoch.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 4K/5/2017 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
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 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 16.2.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K004107
Spisová značka: 38K/33/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Tibor Boroš, nar. 12.1.1991,
bydliskom M. Rázusa 855/20, 971 01 Prievidza, uznaného za malý, ktorého správcom je obchodná spoločnosť
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k. s. so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, IČO 45 948 496,
značka správcu S1514, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej
schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Opravuje sa výrok č. I. uznesenia tunajšieho súdu č.k. 38K/33/2016-74 zo dňa 18.11.2016 tak, že správne má
znieť: Správcovi - obchodnej spoločnosti BANKRUPTCY LIQUIDATION, k. s. so sídlom kancelárie Mierové námestie
37, 911 01 Trenčín, IČO 45 948 496, značka správcu S1514 sa priznáva paušálna odmena vo výške 564,30 eura.
II. V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č.k. 38K/33/2016-74 zo dňa 18.11.2016 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2 a § 357 CSP)
Okresný súd Trenčín dňa 16.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K004108
Spisová značka: 40K/22/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mária Jalčová, nar. 01.06.1941, trvale
bytom Koncová 168/30, 971 01 Prievidza, ktorého správcom je JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so sídlom kancelárie
Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi JUDr. Ing. Gabriele Štrbáňovej so sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka
správcu S1372 sa priznáva paušálna odmena vo výške 796,66 eura.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
správcovi JUDr. Ing. Gabriele Štrbáňovej so sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu
S1372, časť priznanej paušálnej odmeny vo výške 464,72 eura, a to z preddavku zloženého navrhovateľom dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 58/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 16.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004109
Spisová značka: 40K/30/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Róbert Vojsovič, nar. 05.06.1972,
trvale bytom 913 21 Trenčianska Turná 652, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Karol Porubčin so sídlom
kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S297, o návrhu správcu na určenie paušálnej
odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi JUDr. Karolovi Porubčinovi so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S297 sa priznáva paušálna odmena vo výške 663,88 eura.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
správcovi JUDr. Karolovi Porubčinovi so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S297, priznanú paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 59/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 16.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004110
Spisová značka: 40K/4/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Olga Kellenbergerová, nar. 11.05.1959, trvale bytom
Lúčna 535/13, 972 17 Kanianka, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Olga Kellenbergerová, nar.
11.05.1959, trvale bytom Lúčna 535/13,
972 17 Kanianka takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Olga Kellenbergerová, nar. 11.05.1959, trvale bytom Lúčna 535/13, 972
17 Kanianka.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín,
značka správcu S106.
III. Konkurz sa uznáva za malý.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o správcovi
zmene a doplnení
niektorých
zákonovana
svojom webovom
www.justice.gov.sk
IV. Ukladá
podstaty
vypracovať
predložiť
súdu v sídle:
lehote
15 dní od ustanovenia do

funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
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stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
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II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín,
značka správcu S106.
III. Konkurz sa uznáva za malý.
IV. Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom
období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní
prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
40K/4/2017. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa poučuje, že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zák.
č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich dlhov.
Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005
Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak
sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak
ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005
Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K
prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v
základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti
dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo
môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s poukazom na
výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou
rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie
veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce
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všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s poukazom na
výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou
rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie
veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce
postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie
práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci
do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č.
7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 16.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004111
Spisová značka: 28K/37/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Tomáš Haurík nar. 10.09.1985,
bydliskom Rad L. N. Tolstého 715/9, 971 01 Prievidza, zast. JUDr. Milošom Kvasňovským, advokátom, so sídlom
Dunajská 32, 811 08 Bratislava, ktorého správcom je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s. so sídlom
kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO 36 669 415, na návrh správcu uznesením č.k.
28K/37/2011-459 zo dňa 24.1.2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.2.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 17.2.2017
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K004112
Spisová značka: 28K/37/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Tomáš Haurík nar. 10.09.1985, bydliskom Rad L. N.
Tolstého 715/9, 971 01 Prievidza, zast. JUDr. Milošom Kvasňovským, advokátom, so sídlom Dunajská 32, 811 08
Bratislava, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Tomáš Haurík nar. 10.09.1985, bydliskom Rad L. N. Tolstého 715/9, 971 01 Prievidza
na povolenie oddlženia sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§ 355 ods. 2, § 357 CSP).
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 17.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004113
Spisová značka: 25R/2/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AL- OCELL, s.r.o., IČO: 31 391 931,
Kvetoslavov 181, 930 41 Kvetoslavov, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
I.
Súd n a h r á d z a súhlas skupiny veriteľov - Skupina pre zabezpečené pohľadávky 2 SR Daňový úrad Trnava s reštrukturalizačným plánom dlžníka, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa
25.01.2017 a ktorý je prílohou tohto uznesenia.
II.
Súd n a h r á d z a súhlas skupiny veriteľov - Skupina pre nezabezpečené pohľadávky 1
- poskytovatelia štátnej pomoci s reštrukturalizačným plánom dlžníka, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa
25.01.2017 a ktorý je prílohou tohto uznesenia.
III.
Súd p o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka: AL- OCELL, s.r.o., IČO: 31 391
931, Kvetoslavov 181, 930 41 Kvetoslavov, v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 25.01.2017, ktorý
je prílohou tohto uznesenia.
IV.
Súd k o n č í reštrukturalizáciu dlžníka: AL- OCELL, s.r.o., IČO: 31 391 931, Kvetoslavov
181, 930 41 Kvetoslavov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.2.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K004114
Spisová značka: 25K/44/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Fonatech, spol. s r.o., IČO: 36 220 043,
Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
10206/T, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: Fonatech, spol. s r.o., IČO: 36 220 043, Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
predbežného správcu JUDr. Stanislava Volára, so sídlom kancelárie: Piešťany 921 01, Kukučínova 11.
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 17.2.2017
JUDr. Dagmar Valocká, 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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K004115
Spisová značka: 5K/2/2017
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 5K/2/2017
PREDVOLANIE
Vo veci
Navrhovateľa - veriteľ:
V A V Management s.r.o., so sídlom Námestie SNP 3, 973 01 Banská Bystrica, IČO: 36 648 353
Dlžník:
M - Real Invest Plus, s.r.o., so sídlom Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36 735 744
Vec:
O vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 11.4. 2017 o 10.00 hod.
na Okresný súd Žilina, v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
V Žiline, dňa 17.2. 2017
Za správnosť vyhotovenia: Čičmanová

Okresný súd Žilina dňa 17.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, 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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K004116
Spisová značka: 1K/16/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Válek, nar. 11.03.1988, bytom
Makovického 11/86, 036 01 Martin, správcom ktorého je: JUDr. Ivan Fiačan, so sídlom kancelárie: M. Pišúta 936/16,
031 01 Liptovský Mikuláš, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi: JUDr. Ivanovi Fiačanovi, so sídlom kancelárie: M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš,
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 17.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K004117
Spisová značka: 1K/16/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Válek, nar. 11.03.1988, bytom
Makovického 11/86, 036 01 Martin, správcom ktorého je: JUDr. Ivan Fiačan, so sídlom kancelárie: M. Pišúta 936/16,
031 01 Liptovský Mikuláš, takto
rozhodol
P o u k a z u j e nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 €
správcovi na účet správy podstaty. Poukázaná suma slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 €, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina a
vedený pod položkou registra: 135, rok: 2016, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie, vydanému súdnym úradníkom, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia
uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Za deň doručenia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v
akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V
sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu
možné a účelné.
Okresný súd Žilina dňa 17.2.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka

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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K004118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Viera Borščová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 256/48, 038 51 Turčianska Štiavnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/15/2014/S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/15/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvhru výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 01.10.2014, č. k.: 3K 15/2014, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: MUDr. Viera Borščová, nar. 11.10.1947, bytom 9. mája 256/48, 038 51 Turčianska Štiavnička (ďalej len
„Úpadca“) a za správcu bola ustanovená Ing. Elena Fioleková, so sídlom kancelárie: Mudroňova 43, 036 01
Martin. Uznesenie o vyhlásení konkurzu, č. k.: 3K 15/2014 zo dňa 1.10.2014 bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 191/2014 zo dňa 07.10.2014.

A)

všeobecná časť

Správca spísal majetok úpadcu ktorý zverejnil prostredníctvom Obchodného vestníka č. 230/2014 zo dňa
02.12.2014. Spísaný majetok tvorí všeobecnú podstatu v celkovej súpisovej hodnote 49 000 eur, s tým že úpadcovi
patrí podiel 1/2 z takto spísaného majetku.
Dňa 09.01.2015 sa konala „Prvá schôdza veriteľov, na ktorej nebol zvolený zástupca veriteľov. Správca zároveň
uvádza skutočnosť, že v rámci základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok, si neprihlásil pohľadávku žiaden veriteľ,
a pôsobnosť veriteľského výboru vykonáva súd.
Správca listom zo dňa 3.2.2015 požiadal príslušný súd o udelenie záväzného pokynu pri speňažovaní majetku
úpadcu. Súd Uznesením zo dňa 11.8.2015 rozhodol akým spôsobom správca speňaží majetok úpadcu. Predmetné
uznesenie bolo publikované v OV zo dňa 18.8.2015.
V zmysle vydaného záväzného pokynu, správca listom zo dňa 28.8.2015 vyzval oprávnenú osobu, tj. dotknutého
spoluvlastníka, aby v súlade s §93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov využil predkupné právo v lehote 60 dní od doručenia
písomnej ponuky. Predkupné právo v lehote 60 dní od doručenia písomnej ponuky a ani priamo pri výkone
dobrovoľnej dražby dotknutý spoluvlastník nevyužil.
Veritelia a prihlášky pohľadávok:
V konkurznom konaní si prihlásili svoje pohľadávky veriteľ: Slovenská kancelária poisťovateľov, so sídlom Trnavská
cesta 82, Bratislava, IČO: 36 062 235 v celkovej výške 28.954,32 eur a veriteľ Richard Segľa, nar. 24.1.1978,
bytom Železničná 1, Sučany v celkovej výške 52.522,64 eur. Správca uznal prihlášky v celkovej výške 81 ,477,16
eur.

B)

Výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku – rozvrhová časť

Správca v súvislosti s výkonom dražby poveril dražobníka Dražby a aukcie, s.r.o. so sídlom Flámska 1, 036 01
Martin, IČO: 36 751 642, ktorý organizoval priebeh dražby. Prvé kolo dražby sa konalo dňa 29.4.2016 a na dražbe
nebol udelený príklep žiadnemu účastníkovi dražby. Druhé kolo dobrovoľnej dražby sa konalo dňa 9.6.2016, na
ktorom licitátor udelil príklep vydražiteľovi. Vydražená nehnuteľnosť bola vydražiteľom uhradená v plnej výške tj.
17.150 eur, tj. výťažok zo speňaženia majetku , ktorý bol zverejnený v OV č. 230/2014 predstavuje sumu 17.150,00
eur ponížený o náklady súvisiace s výkonom dražby vo výške 1.440,60 eur, tj. výťažok predstavuje sumu
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

20

Obchodný vestník 38/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.02.2017

eur ponížený o náklady súvisiace s výkonom dražby vo výške 1.440,60 eur, tj. výťažok predstavuje sumu
15.709,40 eur.
V rámci konkurzného konania správca získal od úpadcu inú majetkovú hodnotu a to príjmy úpadcu v rozsahu
v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou (§72 ods. 2 ZKR) – zrážky zo mzdy (dôchodku)
v celkovej sume 3.090,40 eur.
Správca ku všeobecnej podstate priradil aj príjem z poukázaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 663,88 eur, ako aj pripísané bankové úroky z bežného účtu vo výške 0,29 eur.
Všeobecná podstata
·
·
·
·

Príjem zo speňaženia majetku 17.150,00€
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v rozsahu, a akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou (podľa §72 ods.2 ZKR č.7/2005) predstavujú celkovú sumu 3.090.40€.
Príjem z poukázaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume
663,88€.
Bankové úroky v sume 0,29€.

Pohľadávky proti podstate
Počas konkurzu vznikli nasledovné pohľadávky proti podstate:
1. Paušálna odmena za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,65€.
Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 23.1.2015 bola správcovi priznaná paušálna odmena vo výške
796,65 € za výkon funkcie správcu do prvej schôdze veriteľov.

2. Odmena správcu za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov vo výške 2680,31€ s DPH,
určená ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určené na
uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok.
Odmena správcu konkurznej podstaty z výťažku je určená v súlade s ustanoveniami § 13,§ 16, § 17 ods. 2
a § 20 vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii nasledovne:
Výťažok zo speňaženia majetku (ktorý bol zverejnený v OV č. 230/2014 zo dňa 02.12.2014 v zmysle
schváleného záväzného pokynu, kde výťažok bol dosiahnutý v sume 17.150,00€. Odmena z výťažku
zahrnutej do všeobecnej podstaty (zo sumy 15.709,40 €) predstavuje čiastku 2.079,07€.
Výťažok zo speňaženia príjmu úpadcu podliehajúceho konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v sume (3090,40 x 5%) = 154,52 eur.
Celková odmena správcu predstavuje čiastku 2.233,59,€.
Správca je zaregistrovaný platiteľ DPH, odmena správcu je v rátane DPH predstavuje čiastku
(2.233,59x1,2), tj. 2.680,31 s DPH.
3. Výdavky spojené s výkonom dobrovoľnej dražby (znalecký posudok, inzercia, notár – osvedčenie o
priebehu dražby, inzercia, odmena dražobníka) v celkovej výške 1440,60 €.
4.

Výdavky vynaložené na vedenie účtu úpadcu v celkovej výške 95,03€.

5.

Cestovné výdavky správcu v celkovej sume 58,84€

6.

Pohľadávky spojené s vedením konkurzného konania - poštovné 24,60€

7.

Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 41,50€. Súdny poplatok za konkurzné konanie je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7.
Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 41,50€. Súdny poplatok za konkurzné konanie je
určený podľa sadzobníka súdnych poplatkov, položka 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych
poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení.
8.

Rezerva na ukončenie konkurzného konania 20,00€.

Pohľadávky proti všeobecnej podstate predstavujú celkovú sumu 5.157,53€.
Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 224/2016 zo dňa 23.11.2016 „Oznámenie o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty. V zmysle §96 ods. 4 ZKR
nebola vznesená žiadna 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.

Výťažok zo speňaženia majetku určený na uspokojenie veriteľov.
Suma určená veriteľom úpadcu predstavuje rozdiel celkového výťažku, získaného speňažovaním
podstaty a pohľadávok proti podstate, tzn. € 20.904,57– 5.091,76€ = 15.747,04€.

konkurznej

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.

ROZVRHOVÁ ČASŤ:
Rozdelenie výťažku tvoriaceho všeobecnú podstatu – nezabezpečení veritelia:
Pohľadávky nezabezpečených veriteľov budú uspokojené čiastočne a pomerne v rozsahu 19,33%
z uznanej sumy pohľadávky nasledovne:
číslo pohľadávky

Veriteľ

číslo prihlášky

zistená suma

konečný rozvrh

1

Slovenská kancelária poisťovateľov

1

28 954,52

5 596,02

2

Richard Segľa

1

52 522,64

10 151,02

So zreteľom na uvedené skutočnosti a vzhľadom na ustanovenie § 101 a § 39 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii „ak prvá schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná alebo nezvolí veriteľský výbor,
pôsobnosť veriteľského výboru až do riadneho zvolenia veriteľského výboru vykonáva súd“. Vzhľadom na
skutočnosť, že si veritelia v základnej lehote na prihlásenie svojich pohľadávok neprihlásili svoje
pohľadávky a tým nie je možné kreovať veriteľský výbor, si Vás dovoľujem zdvorilo požiadať o schválenie
predloženého konečného rozvrhu výťažku, prípadne o podanie námietok voči konečnému rozvrhu pre
nezabezpečených veriteľov v lehote 30 dní od zverejnenia konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom
vestníku.
Ing. Elena Fioleková, správca

K004119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Toráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R.Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1975
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/2/2017 S285
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/2/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií správca oznamuje veriteľom
úpadcu, že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške
350.-€, je vedený vo VUB a.s. pob. Prievidza č.ú. SK4675000000004024302626 je potrebné uviesť číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

K004120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šlapáková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikov rad 469/13, 935 26 Starý Tekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/41/2015 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/41/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

- nájom za poľnohospodársku pôdu v sume 22,51 €
- Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac december 2016 vo výške 171,16 €
- Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac január 2017 vo výške 159,65 €

K004121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marek Toporka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pokroku 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/26K/43/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/43/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Jana Závodská, správca podstaty úpadcu Ing. Marek Toporka, nar. 17.09.1970, bytom Pokroku 3, 044 42
Rozhanovce, podľa § 34 ods. 2 ZKR zvoláva schôdzu veriteľov na deň 17. 03. 2017 o 09.00 hod. v kancelárii
správcu na adrese: Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice s programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba zástupcu veriteľov
Správa o činnosti správcu, súpise podstát a stave konkurzného konania
Zisťovanie stanovísk veriteľov
Záver
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Pred otvorením schôdze prebehne prezentácia, pri ktorej veritelia predložia doklady totožnosti , poverenia na
zastupovanie.
JUDr. Jana Závodská, správca

K004122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 103/37, 022 04 Cadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Imrich Šimulák, sídlo kancelárie ul. Slobody 43, 022 01 Čadca , správca konkurznej podstaty úpadcu: Vladimír
Harvan, Okružná 103/37, 022 04 Čadca, narodený 17.01.1978 podľa ust. § 34 a § 35 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“), zvoláva
prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 05.04.2017 o 9.00 hod (prezentácia od 8.45 hod.) na adrese ul.
Slobody 43, 022 01 Čadca v kancelárii správcu.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba zástupcu veriteľov (§ 107 ods. 2 ZKR),
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR),
5. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Čadci, dňa 20.02.2017
Imrich Šimulák - správca

K004123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Mišún
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 74/29, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2015 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov
I.
Všeobecná časť rozvrhu výťažku
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38K/23/2015-21 zo dňa 15. mája 2015 bol vyhlásený malý konkurz na
majetok dlžníka / úpadcu Ľuboš Mišún, nar. 05.10.1971, bydlisko SNP 74/29, 018 51 Nová Dubnica, SR a do
funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu som bola ustanovená ja – JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie
Šrobárova 186/9, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská republika.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu do funkcie bolo doručené všetkým účastníkom konania
zverejnením v Obchodnom vestníku SR č. OV 2015/95 dňa 21.05.2015 pod značkou K011350 a doručené
správcovi poštou dňa 20.05.2015. Právne účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňom 22.05.2015
Prvá schôdza veriteľov sa v predmetnom konkurznom konaní uskutočnila v mojej kancelárii dňa 24.08.2015 o 10:00
hod., na ktorej bol zvolený za jedného zástupcu veriteľov Jozef Beňo, nar.: 27.10.1949, trvale bytom Nová Dubnica,
ktorý je v konaní zastúpený Mgr. Monikou Ignačákovou, advokátkou.
V predmetnom konkurznom konaní bol do súpisu majetku Všeobecnej podstaty zapísaný bez poznámky majetok,
ktorého súpisová hodnota predstavuje celkom sumu 5.638,32 EUR. Keďže som správca konkurznej podstaty
úpadcu nezistila žiadny hnuteľný a ani nehnuteľný majetok úpadcu, súpis všeobecnej podstaty tvoria predovšetkým
vykonávané zrážky zo mzdy úpadcu celkom vo výške 3.938,32 EUR a peňažná hotovosť vo výške 1.700,- EUR
vložená dlžníkom – úpadcom na účet zriadený správcom. Zo všeobecnej podstaty bolo priebežne uspokojované
výživné na maloleté deti v zmysle ust. § 87 ods. 2 písm. d) v spojení s ust. § 87 ods. 4 ZKR. Z uvedeného dôvodu
súpisová hodnota všeobecnej podstaty predstavuje celkom sumu 4.830,37 EUR.
Súpis všeobecnej podstaty bol doručený všetkým účastníkom konania zverejnením v Obchodnom vestníku SR č.
OV 2015/138 dňa 21.07.2015 pod značkou K016210, v Obchodnom vestníku SR č. OV 2016/81 dňa 28.04.2016
pod značkou K009729 a Obchodnom vestníku SR č. OV 2017/25 dňa 06.02.2017 pod značkou K002634.
V predmetnom konkurznom konaní do uplynutia zákonnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bolo do sídla
kancelárie správcu doručených celkom 7 prihlášok pohľadávok nasledovných 6-tich veriteľov :
POČET
VÝŠKA PRIHLÁSENÝCH
PRIHLÁSENÝCH POHĽADÁVOK SPOLU
POHĽADÁVOK V EUR

VERITEĽ

Jozef Beňo, nar.: 27.10.1949, trvale bytom Nová Dubnica
1
Štefan Hôrka, nar.: 22.08.1960, trvale bytom Trenčianska
1
Teplá
Michaela Provazníková, nar.: 20.09.1986, trvale bytom
1
Trenčianska Teplá

12 085,62
10 308,77
5 000,00

Euroclaim Praha s.r.o., ČR, IČO: 273 80 050

1

Prima banka Slovensko, a.s., SR, IČO: 31 575 951

2

29 672,52
(suma pôvodne prihlásená v mene CZK vo výške
812.878,69 CZK)
9 931,53

Slovenská sporiteľňa, a.s., SR, IČO: 00 151 653

1

20 609,67

Na základe výsledkov preskúmania pohľadávok zapísaných v zozname pohľadávok možno konštatovať, že:
Celková výška prihlásených pohľadávok je : 87 608,11 EUR.
Celková výška popretých pohľadávok je :

0,00 EUR.

Celková výška zistených pohľadávok je :

87 608,11 EUR.

Veriteľ Euroclaim Praha s.r.o., ČR, IČO: 273 80 050 si neuplatnil pohľadávku v eurách, a preto v súlade
s ustanovením § 29 ods. 5 ZKR sumu jeho pohľadávky určil správca prepočtom podľa referenčného výmenného
kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Národnou bankou Slovenska, nasledovne :
Kurz zo dňa: 22.05.2015

EUR 1 = CZK 27,395

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prepočet z CZK do EUR: 812.878,69 CZK (pohľadávka uplatnená veriteľom) = 29.672,52 EUR.
Zabezpečené pohľadávky neboli prihlásené.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty neboli prihlásené žiadne pohľadávky.
Vzhľadom ku skutočnosti, že nedošlo k popretiu čo i len časti prihlásenej pohľadávky, žiadne žaloby o určenie
pravosti popretých pohľadávok neboli voči správcovi podané.

II. rozvrhová časť rozvrhu výťažku
V predmetnom konkurznom konaní neboli vykonané čiastkové rozvrhy.
Majetok tvoriaci všeobecnú podstatu úpadcu predstavovali len peňažné prostriedky očistené o platby výživného pre
maloleté dieťa tak, ako to vyplýva zo všeobecnej časti tohto rozvrhu výťažku. Celkový výťažok zo všeobecnej
podstaty predstavuje sumu 4.830,37 EUR.
Pohľadávky proti podstate, ktoré majú byť uspokojené z tohto majetku, predstavujú sumu 1.742,45 EUR. Proti
zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v zákonnej 30-dňovej lehote od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate a zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku doručené žiadne námietky.
Z celkového výťažku zo všeobecnej podstaty v sume 4.830,37 EUR majú byť uspokojené pohľadávky proti podstate
vo výške 1.742,45 EUR. Odmena správcu bola podľa ustanovenia § 17 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
SR č. 665/2005 Z. z..
Čistý výťažok zo všeobecnej podstaty tak predstavuje sumu 3.087,92 EUR.
Výška všetkých zistených nezabezpečených pohľadávok, miera uspokojenia každého veriteľa a suma prináležiaca
každému veriteľovi sú nasledovné:

VERITEĽ
Jozef Beňo, nar.: 27.10.1949, trvale bytom Nová Dubnica

PRIHLÁSENÁ ZISTENÁ ZISTENÉ

MIERA

SUMA

SUMA

USPOKOJENIA NEUSPOKOJENÁ

v EUR

v EUR

12.085,62

Štefan Hôrka, nar.: 22.08.1960, trvale bytom Trenčianska
10.308,77
Teplá
Michaela Provazníková, nar.: 20.09.1986, trvale bytom
Trenčianska Teplá
Euroclaim Praha s.r.o., ČR, IČO: 273 80 050
Prima banka Slovensko, a.s., SR, IČO: 31 575 951
Slovenská sporiteľňa, a.s., SR, IČO: 00 151 653
SPOLU CELKOM :

PORADIE

iná
12.085,62
pohľadávka
iná
10.308,77
pohľadávka
iná
pohľadávka

5.000,00

5.000,00

29.672,52

29.672,52 iná
pohľadávka

9.931,53
20.609,67
87.608,11

iná
9.931,53 pohľadávka
iná
20.609,67 pohľadávka
87.608,11

ZOSTÁVAJÚCA

v EUR

SUMA v EUR

425,98

11.659,64

363,35

9.945,42

176,23

4.823,77

1.045,86

28.626,66

350,07

9.581,46

726,43

19.883,24

3.087,92

84.520,19

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma na rozvrhnutie v EUR : 3.087,92 EUR.
Percentuálna miera uspokojenia veriteľov : 3,524697 %.

záver:
Podľa ustanovenia § 96 ods. 7 ZKR náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ sám.
So zreteľom na uvedené skutočnosti a v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR, v spojení s ustanovením §
96 ods. 5 ZKR, správca predkladám zástupcovi veriteľov návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty úpadcu a určujem zástupcovi veriteľov na jeho schválenie lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia tohto
návrhu v Obchodnom vestníku.

V Trenčianskych Tepliciach, 20.02.2017
JUDr. Mária Bustinová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szücs Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petöfiho 59 / 1, 946 19 Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/56/2016 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/56/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu.
JUDr.Tatiana Timoranská, správca úpadcu Tibor Szücs, nar. 27.8.1960, bytom Petöfiho 59/1, 946 19 Číčov
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
Všeobecnej úverovej banke, a.s., pod číslom účtu : SK77 0200 0000 0037 8704 6953
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.

K004125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 103/37, 022 04 Cadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášok pohľadávok veriteľov doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty,
ktorá uplynula dňa 07.01.2017, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

ÚPADCA

Vladimír Harvan, Okružná 130/37, 022 04 Čadca

Veriteľ

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina
1. Zmluva o spolupráci pri poskytovaní bankových produktov a služieb č. 7768136003 - zo dňa 27. 03. 2014. Dňa 27. 03. 2014
uzavrel veriteľ s úpadcom ako dlžníkom Zmluvu o spolupráci pri poskytovaní bankových produktov a služieb, na základe
ktorej veriteľ zriadil a viedol pre úpadcu účet č. 7768136003/5600 (príloha Zmluva o spolupráci pri poskytovaní bankových
produktov a služieb) Úpadca sa nachádzal v nepovolenom debetnom zostatku (Príloha Výpisy z účtu 11/16 - 12/16). Dňa 20.
12. 2016 zaslal veriteľ úpadcovi upomienku, v ktorej ho vyzýval na zaplatenie nepovoleného debetu na účte (Príloha
Upomienka z 20. 12. 2016). Úpadca na upomienku nereagoval a dlh nevyplatil. Ku dňu vyhlásenia konkurzu predstavovala
pohľadávka veriteľa voči úpadcovi z titulu predmetného účtu sumu 30,01 EUR - ide o nahromadený debetný zostatok na účte
úpadcu.

Právny dôvod
2. Úverová zmluva č. 0000000000040088 zo dňa 27. 03. 2013. Dňa 27. 03. 2014 uzavrel veriteľ s úpadcom ako dlžníkom
vzniku
Úverovú zmluvu č. 0000000000040088 (príloha Úverová zmluva), na základe ktorej veriteľ poskytol úpadcovi úver vo výške
pohľadávky
2300,00 EUR na účet č. 7768136003/5600 (príloha Stav prečerpania + výpis č. 1 z roku 2013). Poskytnutý úver sa úpadca
zaviazal splácať v pravidelných mesačných anuitných splátkach a celkom ho splatiť do 120 mesiacov odo dňa podpisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zaviazal splácať v pravidelných mesačných anuitných splátkach a celkom ho splatiť do 120 mesiacov odo dňa podpisu
Úverovej zmluvy do 20. 03. 2023. Z dôvodu porušenia zmluvných podmienok zo strany úpadcu spočívajúceho v neuhrádzaní
splátok úveru zaslal veriteľ úpadcovi upomienky, v ktorých ho vyzýval na vyplatenie dlžnej sumy a dňa 25. 06. 2015 výzvu na
predčasné splatenie úveru (príloha Upozornenie, Opakované upozornenie s upozornením na možnosť zo splatnenia v zmysle
§ 53 ods. 9 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a následne Výzva na predčasné splatenie úveru). K dátumu vyhlásenia
konkurzu predstavovala pohľadávka veriteľa voči úpadcovi sumu 2406,00 EUR, tvorenú zostatkom istiny vo výške 1982,71
EUR, úrokmi vo výške 306,73 EUR, úrokmi z omeškania vo výške 56,56 EUR a poplatkami za upomienky, výzvu a poplatkami
za poistenie vo výške 60,00 EUR (príloha Sadzobník poplatkov).
Suma
pohľadávok
2.436,01 €
vrátane
príslušenstiev
Prihláška
17. 02. 2017
doručená dňa
Počet príloh 12

ÚPADCA

Vladimír Harvan, Okružná 130/37, 022 04 Čadca

Veriteľ

Ištok stawebniny, s. r. o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava 3
1. FA-2015/0093 - Dodanie tovaru
2. FA-2015/0141 - Dodanie tovaru
3. FA-2015/0111 - Dodanie tovaru
4. FA-2015/0130 - Dodanie tovaru
5. FA-2015/0135 - Dodanie tovaru
6. FA-2015/0169 - Dodanie tovaru
7. FA-2015/0235 - Dodanie tovaru
8. FA-2015/0272 - Dodanie tovaru
9. FA-2015/0293 - Dodanie tovaru
10. FA-2015/0304 - Dodanie tovaru
11. FA-2015/0321 - Dodanie tovaru
12. FA-2015/0347 - Dodanie tovaru
13. FA-2015/0219 - Dodanie tovaru
14. FA-2016/0010 - Dodanie tovaru
15. FA-2016/0032 - Dodanie tovaru
16. FA-2016/0063 - Dodanie tovaru
17. FA-2016/0118 - Dodanie tovaru
18. FA-2016/0128 - Dodanie tovaru
19. FA-2016/0171 - Dodanie tovaru
20. FA-2016/0172 - Dodanie tovaru
21. FA-2016/0187 - Dodanie tovaru
22. FA-2016/0206 - Dodanie tovaru
23. FA-2016/0218 - Dodanie tovaru
13.174,01 €
17. 02. 2017
26

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Suma pohľadávok vrátane príslušenstiev
Prihláška doručená dňa
Počet príloh

V Čadci dňa 20. 02. 2017

K004126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GALAFRUIT & CO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Tŕňa 202, 076 82 Malá Tŕňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 171 999
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2016-S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu GALAFRUIT & CO, s.r.o., so sídlom Malá Tŕňa 202, IČO: 36 171 999, Slovenská republika,
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oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu,
a to v pracovných dňoch od 8.30 do 12.30, 13:30 hod. do 15:30 hod., v sídle (kancelárii) správcu v Košiciach, Kpt.
Nálepku 17.
tel.č. 055/62 58 408
e - mail: konkurz.sporoin@stonline.sk

K004127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IBG SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytčianska 371/ 121, 010 03 Žilina - Považský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 401 650
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2012 S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr.Jaroslav Plichta, správca úpadcu: IBG SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina –
Považský Chlmec, IČO:36 401 650, v konkurznom konaní vedenom na Okr. súde Žilina, pod spis. zn 3K/13/2012,
týmto v zmysle ustanovenia § 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 "ZoKR") oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote
na prihlasovanie pohľadávok (§28 ods.2 ZoKR) bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:35 776 005 o celkovej výške prihlásenej sumy
300,00.-Eur, ktoré pohľadávky správca zapísal do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K004128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav DUTKA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Laborcom 1775/30, 070 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2010 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku: zrazená časť nemocenskej dávky v sume 47,53
EUR, ktorá bola poukázaná na účet správcu dňa 17.01.2017.
V Košiciach, dňa 20.02.2017
JUDr. Juraj Biroš, správca
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K004129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marušková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej Armády 269/62, 935 02 Žemberovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/53/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra ako správca úpadcu: Renáta
Marušková, narodená 12.04.1964, bytom Červenej Armády 269/62, 935 02 Žemberovce v zmysle § 32 ods. 7 písm.
b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu,
na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno
zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK06 0900
0000 0051 2606 0052, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie
veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K004130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josuno s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pilárikova 5, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 682 179
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Hlohová 10, 821 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2015 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/61/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
súpisová
hodnota
majetku v €

Por.číslo

Inventárne
číslo

883

pohľadávka voči Falkensteiner Hotel
--------------- Bratislava s.r.o, IČO: 44 428 901, číslo 4 500,00
faktúry 02/2017 splatná dňa 01.03.2017

Názov / Popis

Adresa, kde sa
majetok
nachádza
---------------

deň
spoluvlastnícky zapísania dôvod
podiel
majetku do zapísania
súpisu
majetok
1/1
15.2.2017 podliehajúci
konkurzu

K004131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Chanová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.6.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/34/2012 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/34/2012
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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29K/34/2012
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Úpadca:
Jana Chanová „v konkurze“
nar. 30.06.1963
bytom Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov
Spis. zn. konkurzného konania: 29K/34/2012 S1531
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru – zástupcu veriteľov
Deň konania zasadnutia zástupcu veriteľov: 16.02.2017 o 11:00 hod.
Prítomní:
1. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005
Účasť správkyne na zasadnutí zástupcu veriteľov nebola zástupcom veriteľov vyžiadaná. Správca si rovnako
nevyžiadal účasť na zasadnutí zástupcu veriteľov.
Program:
1. Otvorenie
2. Udelenie súhlasu na vylúčenie majetku zo súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu
3. Záver
ad 1) Otvorenie
Podľa ustanovenia § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZoKR“), v malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu
veriteľov. V súlade s ust. § 38 ods. 3 ZoKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním
svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi.
V konkurznom konaní úpadcu Jana Chanová, nar. 30.06.1963, bytom Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov, ktoré je
vedené Okresným súdom Trenčín pod sp. zn.: 29K/34/2012, Slovenská konsolidačná, a.s. dňa 10.02.2017
obdržala od správkyne písomnú žiadosť zo dňa 07.02.2017 na udelenie súhlasu na vylúčenie majetku zo súpisu
majetku všeobecnej KP úpadcu v rozsahu podľa prílohy č. 1 predmetnej žiadosti.
Jedná sa o spoluvlastnícke podiely Úpadcu k nehnuteľnostiam (ďalej len „Podiely k Pozemkom“) a hnuteľnú vec
(ďalej len „Hnuteľná vec“).
ad 2) Udelenie súhlasu na vylúčenie majetku zo súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu:
Zástupca veriteľov, spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005,
prijal dnešného dňa nasledovné
uznesenie:
Zástupca veriteľov, spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005,
udeľuje správkyni Mgr. Xénii Hofierkovej súhlas na vylúčenie majetku zo súpisu majetku všeobecnej
konkurznej podstaty v zmysle návrhu správcu, t.j.:
A)
Slovenská konsolidačná, a.s., ako zástupca veriteľov, v súlade s ustanovením § 81 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Slovenská konsolidačná, a.s., ako zástupca veriteľov, v súlade s ustanovením § 81 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, udeľuje súhlas na vylúčenie Podielov k Pozemkom
v súpisovej hodnote 450,- €, vyšpecifikovaných v prílohe č. 1 žiadosti zo dňa 07.02.2017, zo súpisu
všeobecnej podstaty konkurznej podstaty Úpadcu, nakoľko speňažovanie Podielov k Pozemkom by bolo
neúčelné, vysoko nákladné, pričom náklady by veľkej miere prekročili sumu získanú zo speňažovania.
B)
Slovenská konsolidačná, a.s., ako zástupca veriteľov, v súlade s ustanovením § 78 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, udeľuje súhlas na vylúčenie Hnuteľnej veci zo súpisu
všeobecnej konkurznej podstaty, a to výčapné zariadenie na pivo s chladením, výrobné číslo: 14337, rok
výroby: neznámy, stav opotrebovanosti: 40 %, spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota: 1 000,- €,
nakoľko sa jedná o majetok Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391.
Výsledok hlasovania:
ZA: 1
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Uznesenie: prijaté
Ad 4) Záver
Program zasadnutia bol vyčerpaný. Zástupca veriteľov zápisnicu zo zasadnutia zástupcu veriteľov podpíše
a následne ju doručí v jednom vyhotovení správkyni a v jednom vyhotovení na Okresný súd Trenčín.
Zástupca veriteľov zasadnutie ukončil.
V Bratislave, dňa 16.02.2017
Zápisnicu vyhotovil: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005

___________________________________
Slovenská konsolidačná, a.s.
zast. Ing. Jana Šírová

____________________________________
Slovenská konsolidačná, a.s.
zast. Ing. Jana Šírová
(podpisy zároveň slúžia ako prezenčná listina)

K004132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IBG SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytčianska 371/ 121, 010 03 Žilina - Považský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 401 650
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta

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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Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2012 S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr.Jaroslav Plichta, správca úpadcu: IBG SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina –
Považský Chlmec, IČO:36 401 650, v konkurznom konaní vedenom na Okr. súde Žilina, pod spis. zn 3K/13/2012,
týmto v zmysle ustanovenia § 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 "ZoKR") oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote
na prihlasovanie pohľadávok (§28 ods.2 ZoKR) bola do kancelárie správcu doručená 1ks súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok v počte 12ks pohľadávok veriteľa:
Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, o celkovej výške prihlásenej sumy 55.377,83.-Eur,
ktoré pohľadávky správca zapísal do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K004133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: QIWI s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 53, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 415 617
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2016 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie doručenia prihlášok pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote a ich zápis do zoznamu
prihlásených pohľadávok:
1. Veriteľ: SlovakiaInvest Group s.r.o., Špitálska 53, Bratislava, IČO: 44 868 197, celková prihlásená suma 2179,20
EUR
2. Veriteľ: SlovakiaInvest Outsourcing s.r.o., Špitálska 53, Bratislava, IČO: 46 061 347, celková prihlásená suma
770,00 EUR
3. Veriteľ: D.M.K. CONSULTING s.r.o., Špitálska 53, Bratislava, IČO: 35 729 830, celková prihlásená suma
13666,80 EUR
V Bratislave, dňa 20.2.2017
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková správca

K004134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABEKON, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 5967/29F, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 855 421
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3K/34/2011 S1423
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: 3K/34/2011 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3K/34/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku úpadcu

Označenie súpisovej zložky:

typ súpisovej zložky

peňažná pohľadávka

celková suma

3.000.000,-

mena

EUR
stručný právny dôvod vzniku
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 18.7.2011
medzi úpadcom, zastúpeným SANPARK, ako predávajúcim a spoločnosťou
MACHO consulting, s.r.o., ako kupujúcim a, v znení jej Dodatku č.1 zo dňa
20.07.2011

meno a priezvisko/názov dlžníka

MACHO consulting, s.r.o., IČO: 45 940 665

bydlisko/sídlo dlžníka

so sídlom Exnárova 28, 821 03 Bratislava

dátum narodenia/identifikačné číslom
spoluvlastnícky podiel úpadcu

45 940 665
1/1

hodnota zapisovaného majetku v EUR 3.000.000,- €
deň zapísania majetku

28.8.2014

Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky majetku zo súpisu: 20.12.2016. Vylúčenie majetku zo súpisu podľa §
81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. po predchádzajúcom súhlase veriteľského výboru.

Podľa § 81 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. Majetok vylúčený podľa odseku 1 správca na požiadanie prevedie na
ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie
majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky.

Písomné žiadosti o prevod majetku môžu veritelia v súlade s ustanovením § 81 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z.
podávať
na
adresu
správcu:
JUDr. Lenka Jamnická,
správca
konkurznej
podstaty,
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, do 60 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

Bližšie informácie k vylúčenému majetku si veritelia môžu vyžiadať e-mailom na lenka@jamnicky.eu.

JUDr. Lenka Jamnická, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K004135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Červený - ANTON
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Úvrať 1304/32, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 526 270
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/14/2012/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/14/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, registrovaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41,
040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1565, v
mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Anton Červený – ANTON,
s miestom podnikania Nižná Úvrať 1304/32, 040 01 Košice, IČO: 32 526 270 (ďalej len „Úpadca“),, vyhlasuje II.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku (pohľadávok) patriaceho do všeobecnej podstaty
Úpadcu.

I.

Predmet predaja

Peňažné pohľadávky Úpadcu, ktoré vznikli v rámci obchodných vzťahov, sú zapísané v súpise všeobecnej podstaty
Úpadcu. Dňa 10.06.2013 bol v Obchodnom vestníku SR č. OV 110/2013 uverejnený súpis všeobecnej podstaty,
súčasťou ktorého boli aj pohľadávky Úpadcu, ako aj cenné papiere Úpadcu. Ide o nasledovné súpisové zložky:

Číslo
súpisovej
zložky

Označenie dlžníka

1

Europrojekt Zeta 6 SK s.r.o.,
Pražská 502, 040 11 Košice, 47,93 €
IČO: 35850264

Zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej vznikol nárok
na zaplatenie peňažnej odplaty za prenechanie elektrickej 47,93 €
energie v roku 2009, faktúrovaná fa. č. 09/12/010

3

PLAYBYT s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 24 922,08 €
36689238

Nájomná zmluva, na základe ktorej vznikol nárok na nájomné
24 922,08 €
za prenájom priestorov október, november, december 2009

4

PLAYBYT s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 9 480,41 €
36689238

Nájomná zmluva, na základe ktorej vznikol nárok na nájomné
9 480,41 €
za prenájom priestorov v marci 2010

Suma pohľadávky
Právny dôvod vzniku pohľadávky
v mene € (istina)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5

PLAYBYT s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 3 332,42 €
36689238

Zmluva o poskytovaní služieb - dodávka elektrickej energie

6

PLAYBYT s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 9 480,41 €
36689238

Nájomná zmluva, na základe ktorej vznikol nárok na nájomné
9 480,41 €
za prenájom priestorov v apríli 2010

7

PLAYBYT s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 2 377,95 €
36689238

Zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej vznikol nárok
na zaplatenie peňažnej odplaty za prenechanie elektrickej
2 377,95 €
energie v mesiaci marec 2010 dlžníkovi, faktúrovaná fa. č.
2010/0031

8

PLAYBYT s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 9 480,41 €
36689238

Nájomná zmluva, na základe ktorej vznikol nárok na nájomné
9 480,41 €
za prenájom priestorov v máji2010

9

PLAYBYT s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 239,34 €
36689238

Zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej vznikol nárok
na zaplatenie peňažnej odplaty za prenechanie elektrickej
239,34 €
energie v mesiaci apríl 2010 dlžníkovi, faktúrovaná fa. č.
2010/0040

10

PLAYBYT s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 9 480,41 €
36689238

Nájomná zmluva, na základe ktorej vznikol nárok na nájomné
za prenájom priestorov v júni 2010, faktúrované faktúrou č. 9 480,41 €
2010/0043

11

PLAYBYT s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 286,33 €
36689238

Zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej vznikol nárok
na zaplatenie peňažnej odplaty za prenechanie elektrickej
286,33 €
energie v mesiaci máj 2010 dlžníkovi, faktúrovaná fa. č.
2010/0049

12

Nové Okná s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 39,50 €
36791237

Zmluva o nájme kancelárskych priestorov, na základe ktorej
vznikol nárok na nájomné za mesiac január 2009, faktúrované 39,50 €
faktúrou č. 09/01/003

13

Nové Okná s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 39,50 €
36791237

Zmluva o nájme kancelárskych priestorov, na základe ktorej
vznikol nárok na nájomné za mesiac február 2009, faktúrované 39,50 €
faktúrou č. 09/02/003

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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14

Nové Okná s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 39,50 €
36791237

Zmluva o nájme kancelárskych priestorov, na základe ktorej
vznikol nárok na nájomné za mesiac marec 2009, faktúrované 39,50 €
faktúrou č. 09/03/003

19

POGGIO s.r.o., Námestie
SNP 16, 974 01 Banská 500,01 €
Bystrica

Nájomné za prenájom priestorov , faktúra č. 20120048

500,01 €

22

BARNOV s.r.o., Poštová 14,
040 01 Košice, IČO: 36 711 3 319,40 €
454

Právo na vyrovnací podiel v spoločnosti

3 319,40 €

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je určená v súlade s ust. § 77 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu.

II.

Podmienky verejného ponukového konania

V rámci verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku ako celku uskutoční za najvyššiu
cenovú ponuku za predpokladu, že ponuka za odkúpenie celého súboru majetku dosiahne minimálne 3%
súpisovej hodnoty celého balíka majetku a za podmienok uvedených ďalej. Predkladať ponuky je možné výlučne
na celý balík pohľadávok.

III.
·

·

·

·

·

Termín a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Úpadcu na adresu jeho správcovskej
kancelárie: HMG Recovery, k.s., Alžbetina 41, 040 01 Košice, do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
výzvy (t.j. 1. dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je kalendárny deň
nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného vestníka SR, v ktorom bude výzva
na predkladanie ponúk zverejnená);
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: HMG Recovery, k.s., Alžbetina
41, 040 01 Košice, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „
II. kolo verejného ponukového konania – Anton Červený - ANTON – pohľadávky – NEOTVÁRAŤ.“;
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu Úpadcu vedeného v peňažnom ústave Všeobecná úverová banka,
a.s. číslo: SK 6802 0000 0000 3127 151459, zálohu vo výške 500,00 € (slovom: päťsto eur) (ďalej aj ako
len „Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy ako i doklad o spôsobilosti záujemcu pokryť po finančnej stránke ním
navrhovanú kúpnu cenu. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom konaní
vrátená záujemcovi späť do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania
správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade
právnických osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu, pokiaľ je
v ňom záujemca registrovaný a v prípade fyzických osôb notárom overená fotokópia občianskeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v ňom záujemca registrovaný a v prípade fyzických osôb notárom overená fotokópia občianskeho
preukazu, či cestovného dokladu.

IV.

Termín a miesto otvárania obálok

Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 10 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami, o ktorého presnom termíne a mieste konania správca upovedomí každého
záujemcu, ktorý o to požiada formou e-mailu na e-mailovej adrese správcu: rhudak@hmg.sk, alebo samostatnou
písomnou žiadosťou, doručenými správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk.

V.

Lehota na vyhodnotenie ponúk

Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do 5
pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom správca v rámci vyhodnotenia
spracuje odporučenie, v ktorom označí najvýhodnejšiu záväznú ponuku v zmysle nasledovných kritérií:

a. Výška záujemcom navrhovanej kúpnej ceny s tým, že ponuka za odkúpenie celého súboru majetku
dosiahne minimálne 3% súpisovej hodnoty celého balíka majetku;
b. Preukázanie schopnosti finančného krytia pohľadávok;

Následne správca predloží svoje vyhodnotenie verejného ponukového konania príslušnému orgánu
v zmysle ustanovení ZKR na zaujatie stanoviska v podobe súhlasu, či nesúhlasu s realizáciou speňaženia
predmetu predaja správcom v prospech záujemcu, ktorého záväznú ponuku správca označil za výhodnú,
pričom platí, že správca môže označiť za výhodné aj viac ako jednu záväznú ponuku a v takom prípade je
príslušný orgán oprávnený vybrať si niektorú, zo správcom označených záväzných ponúk.

V prípade, že príslušný orgán v zmysle ust. ZKR udelí správcovi súhlas na speňaženie predmetu predaja
v prospech konkrétneho záujemcu, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, tak správca zrealizuje
všetky právne úkony potrebné k realizácií speňaženia predmetu predaja v prospech záujemcu odsúhlaseného
príslušným orgánom.

V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú a príslušným orgánom
v zmysle ust. ZKR odsúhlasená, odmietne uzatvoriť so správcom právne úkony potrebné k speňaženiu
predmetu predaja v jeho prospech alebo uhradiť správcovi záujemcom navrhnutú kúpnu cenu, tak platí, že
správca je oprávnený ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok
verejného ponukového konania.

VI.

Iné skutočnosti

Správca si zároveň v rámci verejného ponukového konania vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené
záväzné ponuky v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za nevýhodné
a v takom prípade správca nerealizuje vyhodnotenie dotknutých ponúk a vykoná len úkony smerujúce k vráteniu
Záloh zložených.

Verejné ponukové konanie iniciované správcom Úpadcu na speňažovanie majetku Úpadcu nie je verejnou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

V Košiciach, dňa 20.02.2017
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
HMG Recovery, k.s. - správca

K004136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Chanová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.6.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/34/2012 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/34/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh oddelenej
podstaty
Mgr. Xénia Hofierková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Jana Chanová "v konkurze" nar. 30.6.1963, bytom
Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov (ďalej len "Úpadca"), týmto v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov, IČO: 00317748.
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh tejto oddelenej podstaty.
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZoKR, zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je 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. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie
je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate je súčasťou správcovského spisu č. 29K/34/2012 S1531 a je možné
doň nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č.: 0903/776399, prípadne e-mailom na:
hofierkovaxenia@gmail.com v úradných hodinách v kancelárii správcu na adrese Mierové námestie 37, 911 01
Trenčín.
V Trenčíne, dňa 20.2.2017
Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu Jana Chanová „v konkurze“

K004137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Psotný - PE - PS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žabinská 35, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 180 130
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Koncová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22R/2/2016 S 1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22R/2/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (ďalej aj len ako „Nariadenie“)
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 22R/2/2016 zo dňa 09.02.2017, ktoré bolo publikované
v Obchodnom vestníku č. 32/2017 dňa 15.02.2017 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka Peter Psotný - PE PS (33180130) , Žabinská 35, 91105 Trenčín, Slovenskov reštrukturalizácii (ďalej len „Dlžník“) a za správcu
Dlžníka bola ustanovená Mgr. Barbora Koncová, správca, so sídlom Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, IČO:
42 278 02 (ďalej len „Správca“).

According to the Council regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings (hereinafter
referred as „Regulation“) is our duty to inform you, that the District Court in Trenčín by resolution No. 22R/2/2016
adopted on the 09.02.2017 and published in the Commercial Bulletin No. 32/2017 on 15.02.2017 authorized the
restructuring of the company Peter Psotný - PE - PS (33180130) , Žabinská 35, 91105 Trenčín, Slovenskov
reštrukturalizácii (hereinafter referred as “Debtor“) and simultaneously appointed Mgr. Barbora Koncová,
správca, so sídlom Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, IČO: 42 278 02, as the trustee of the Debtor in the
restructuring procedure.

Podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“): Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas
reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa
tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v
prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.

According to § 120 section 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act as
amended (hereinafter referred as „BRA“): Unless this Act provides otherwise, the right to enforce its claims during
the restructuring procedure may only those creditors, who filed their receivables in the manner prescribed by this
Act. If such claims are not enforced during the restructuring proceeding duly and timely by application, the right to
enforce such claims against the debtor shall expire in case of ratification of the restructuring plan by the court.
Podľa ust. § 121 ZKR: Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do
30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 sa
použije primerane.
According to § 121 BRA: Application shall be filed in one counterpart at the trustee, and it must be delivered to the
trustee within 30 days after the authorization of the restructuring. Application delivered after the period shall be
disregarded. Provision of Article 28 (6) shall apply mutatis mutandis.
Podľa ust. § 122 ZKR: (1) Ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 sa použijú primerane. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
(2) Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to
len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
(3) Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
(4) Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to § 122 BRA: (1) Provisions of Article 29 (1) to (6) and (8) shall apply mutatis mutandis. If it is a secured
receivable, in the application must be duly and timely claimed also the security right, otherwise the receivable shall
be in the restructuring procedure deemed as unsecured receivable.
(2) The application may be corrected or amended only in way that the trustee will replace the original application by
new application and only until expiration of period for filing receivables.
(3) Upon request the trustee shall issue to creditor confirmation that his receivable was registered in the list of
receivables.
(4) If there are doubts, the trustee may anytime during the restructuring procedure submit the receivable to the court
to decide whether the receivable should be taken into account.

Podľa ust. § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR: (1) 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.
(2) Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
(3) V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
(4) Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
(5) 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.
(6) 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.
(8) 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.

According to § 29 section 1 to 6 and 8 BRA: (1) The application must be filed using a prescribed form and must
contain essential requirements, otherwise the application shall be disregarded. The essential requirements of the
application are: (a) name, surname and residence or company name and registered seat of the creditor, (b) name,
surname and residence or company name and registered seat of the debtor, (c) legal ground of creation of the
receivable, (d) order of satisfaction of the receivable from the general bankruptcy estate, e) total amount of the
receivable, (f) signature.
(2) For each secured receivable must be filed a separate application containing secured amount, type, order, subject
and legal ground of creation of security right.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(3) The application of conditional receivable must also contain the fact, on the basis of which the receivable shall be
created, or the condition, subject to which is the creation of the receivable.
(4) The total amount of the receivable shall be in the application split between the principal and appurtenances,
while the appurtenances shall be split according to legal ground of creation.
(5) The receivable shall be claimed in Euro currency. If the receivable is not claimed in Euro currency, the amount of
the receivable shall be determined by the trustee by conversion according to reference exchange rate determined
and announced on the day of announcement of bankruptcy by European central bank or Nation Bank of Slovakia. If
the receivable is claimed in currency, which reference exchange rate is not determined and announced by European
central bank nor by Nation Bank of Slovakia, the amount of the receivable shall be determined by the trustee with
the professional care.
(6) To the application shall be attached documents evidencing the facts stated in the application. Creditor, who is an
accounting entity, shall in the application present a statement, whether he is accounting the receivable in the
bookkeeping, in what extent, eventually reasons why he is not accounting the receivable in the bookkeeping.
(8) The creditor who does not have in the territory of the Slovak Republic residence or registered seat or branch
office of enterprise is required to appoint the representative for delivering with residence or registered seat in the
territory of the Slovak Republic and the creditor shall notify in writing the appointment of the representative to
trustee, otherwise the documents will be delivered to him only by publishing in the Commercial Bulletin.

Podľa článku 41 Nariadenia Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum
jej vzniku a jej výšku, ako aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným
právom alebo vyhradenie vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
According to Article 41 of Regulation A creditor shall send copies of supporting documents, if any, and shall indicate
the nature of the claim, the date on which it arose and its amount, as well as whether he alleges preference, security
in rem or a reservation of title in respect of the claim and what assets are covered by the guarantee he is invoking.
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 čl. 40 Nariadenia.
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 Regulation.

Mgr. Barbora Koncová, správca

K004138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEEF Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 25, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 955 091
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/54/2012/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/54/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z II. zasadnutia veriteľského výboru v konaní vedenom pod spis. zn. 4K/54/2012
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LEEF Slovakia, s.r.o., Špitálska 25, 811 08 Bratislava,
IČO: 35 955 091 (ďalej aj ako len „Úpadca“)

Zvolávateľ zasadnutia:
Správca: HMG Recovery, k.s., so sídlom spoločnosti Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, v mene
ktorého koná: Mgr. Gustáv Palider, BSBA – komplementár spoločnosti (ďalej len „Zvolávateľ zasadnutia“ alebo
„Správca“)
Miesto zasadnutia:
Čas zasadnutia:

zasadačka v sídle Správcu: Červeňova 14, 811 03 Bratislava
10.02.2017 o 10:20 hod.

Prítomní na II. zasadnutí veriteľského výboru:
1.
2.
3.
4.

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155
HORNEX, a.s., so sídlom Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908.

Program II. zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru;
2. Predloženie žiadosti o uloženie záväzného pokynu Správcovi ako postupovať pri speňažovaní majetku
Úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty;
3. Rôzne, záver.

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Schôdza veriteľov bola otvorená o 10:20 hod. zvolávateľom zasadnutia, t.j. Správcom. Správca zároveň
prezentoval program zasadnutia veriteľského výboru.

2. Predloženie žiadosti o uloženie záväzného pokynu Správcovi ako postupovať pri speňažovaní
majetku Úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty
Následne pristúpil Zvolávateľ zasadnutia k hlavnému bodu programu zasadnutia, ktorým je predloženie Žiadosti
o uloženie záväzného pokynu Správcovi ako postupovať pri speňažovaní majetku Úpadcu patriaceho do
všeobecnej podstaty zo dňa 10.02.2017.
O predmetnej žiadosti budú členovia veriteľského výboru hlasovať per rollam a o výsledku bude
Správcu informovať predseda veriteľského výboru.

3. Rôzne, Záver
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je Žiadosť o uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty Úpadcu jeho priamym predajom zo dňa 10.02.2017.
Na záver sa Zvolávateľ zasadnutia prítomným veriteľom poďakoval za ich účasť na II. zasadnutí veriteľského
výboru o 11:25 hod. ukončil.
V Bratislave, dňa 10.02.2017
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.................................................................................
Všeobecná úverová banka, a.s.
so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155
predseda veriteľského výboru Úpadcu

K004139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Šeböková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 569, 925 09 Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.7.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/22/2014/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/22/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica zo schôdze veriteľov úpadcu Silvia Šeböková, nar. 07.07.1976,
ktorá sa konala dňa 17.02.2017 v Trnave podľa pozvánky uverejnenej v Obchodnom vestníku č. 24/2017
Program a zápis rokovania:
- k bodu 1 - PREZENTÁCIA
Prezenčná listina bola predložená predsedajúcim o 7.30.hod. v sídle správcu v Trnave. Pri prezentácii sa
zapísal iba jeden prítomný veriteľ, a to Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava, zastúpená Mgr. Barborou Galajdovou.
Predsedajúci konštatoval, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, pretože je prítomný jeden veriteľ s 79 185
hlasmi. (69,31% všetkých hlasov veriteľov)
- k bodu 2 – OTVORENIE SCHÔDZE
Schôdzu otvoril predsedajúci.
- k bodu 3 –ROZHODOVANIE O VÝMENE SPRÁVCU PODĽA § 36 ods.1, písm. b ZoKr
Správca v úvode uviedol, že predom už založil do súdneho spisu zákonné prekážky brániace výkonu jeho funkcie
a doporučuje súdu, aby konal podľa § 36 ods. 4 ZKR a i touto cestou sa uchádza o jeho spravodlivý
postup.Prítomný veriteľ však predložil návrh na výmenu sprácu podľa § 36 ods. 1, písm.b ZoKr, a to: LexCreditor,
k.s., značka správcu: S1636, so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, IČO: 47245913, načo dal predsedajúci
hlasovať s týmto výsledkom:
Hlasovanie: za: SLSP, a.s., proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie bolo prijaté.
- k bodu 4- RÔZNE
Neboli žiadne návrhy.
- k bodu 5 – ZÁVER
Neboli žiadne návrhy a schôdza bola ukončená.
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zapísal:Správca

K004140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Michalcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/14/2016 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/14/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, správca Úpadcu Katarína
Michalcová, nar. 09.04.1969, bytom Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice (do 07.10.2011 podnikajúci pod
obchodným menom: Katarína Michalcová – RELAX, s miestom podnikania: Partizánska 410, 039 01 Turčianske
Teplice, IČO: 33 233 799), týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola dňa 16.02.2017 do kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa: Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam, so sídlom Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00 178 454, v celkovej
prihlásenej sume vo výške 635,76 Eur.

V súlade s ust. § 28 ods. 3 zák. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, bola prihlásená
pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.

S úctou,
JUDr. Erik Končok, správca

K004141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-P Stav, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 1741, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 239 801
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/15/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/15/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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25K/15/2015
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov prihlásených prihláškami doručenými po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledujúce pohľadávky veriteľov prihlásené prihláškami
doručenými po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
·

pohľadávka veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951,
prihlásená prihláškou pohľadávky pod por. č. 1: pohľadávka v celkovej sume 148,17 EUR.

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

K004142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OPERA JET a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 616 834
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Čižmárová
Sídlo správcu:
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/44/2016/S112
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/44/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jarmila Čižmárová, správca úpadcu OPERA JET a.s. IČO 36616834, Ivánska cesta 30/B Bratislava týmto
oznamuje, že schôdza konkurzných veriteľov v hore uvedenom konkurznom konaní sa uskutoční dňa 04.04.2017 o
11, 00 hodine v sídle správcu na Kutlíkovej ulici č. 17 v Bratislave s týmto programom.: 1. Otvorenie, 2. Správa o
priebehu konkurzného konania 3.Správa o majetku úpadcu 4. Voľba veriteľského výboru 5. Rozhodovanie o
výmene správcu 6.Záver
Schôdze sa môže zúčastniť veriteľ pohľadávky prihlásenej do tohto konkurzného konania pri právnických osobách
štaturny zástupca , ktorý predloži výpis z OR nie starší ako 5 dni alebo splnomocnenec , ktorý okrem výpisu z OR
predloží originál plnej moci na zastupovanie na schôdzi veriteľov. Fyzická osoba -veriteľ predloží platný preukaz
totožnosti .
JUDr. Jarmila Čimárová
správca

K004143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OPERA JET a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 616 834
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Čižmárová
Sídlo správcu:
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/44/2016/S112
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/44/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jarmila Čižmárová správca úpadcu OPERA JET a.s. IČO: 36616834, Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava
týmto oznamuje číslo účtu , na ktoré je možné v tomto konkurznom konani zložiť veriteľmi kauciu v zmysle ust. §
32 ods. 7/ písmb) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
Číslo účtu je SK24 0900 0000 0051 2536 5014 Swift kód banky GIBASKBX.
v termíne do 16.03.2017.
JUDr. Jarmila Čižmárová, správca

K004144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Táka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Adyho 2969/32, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1954
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2015 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurze na majetok úpadcu Ondrej Táka, nar. 03.05.1954, bytom Ulica Adyho 2969/32, 984 01 Lučenec (ďalej
„úpadca“), konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod č. kon. 2K/18/2015, Vám týmto v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
„ZKR“) predkladáme Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej konkurznej podstaty:

I.

Všeobecná časť

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. kon. 2K/18/2015 zo dňa 31.03.2015, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 67/2015 zo dňa 09.04.2015, vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Ondrej Táka, nar.
03.05.1954, bytom Ulica Adyho 2969/32, 984 01 Lučenec a do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovil
spoločnosti Advisors k.s., Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu v Zozname správcov vedenom MS SR:
S 1590 (ďalej „správca“).
V základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok si svoje nároky voči úpadcovi uplatnili
nezabezpečených pohľadávok nasledovne:
·
·
·
·

4

veritelia

Mesto Lučenec vo výške 197,10 €,
OTP Banka Slovensko, a.s. vo výške 7.695,54 €,
Poštová banka, a.s. 12.123,61 €,
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. vo výške 25.942,88 € (prihláška č. 2).

Celková suma zistených nezabezpečených pohľadávok je vo výške 45.959,13 €.
Do konkurzného konania si svoje nároky prihlásil jeden zabezpečený veriteľ – spoločnosť Prvá stavebná sporiteľňa,
a.s. prihlásila pohľadávku vo výške 33.273,97 € (prihláška č. 1); správca predmetnú pohľadávku poprel vo výške
239,01 €. Zistená zabezpečená pohľadávka veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. (33.273,97 € - 239,01 € =
33.034,96 €).
Dňa 21.11.2016 správca predložil zabezpečenému veriteľovi – Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 832
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dňa 21.11.2016 správca predložil zabezpečenému veriteľovi – Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 832
37 Bratislava, IČO: 00 151 653, návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa. Zabezpečený veriteľ predložený návrh čiastkového rozvrhu výťažku dňa 15.11.2016 v celom rozsahu
schválil. Na základe tohto rozvrhu výťažku bola zabezpečená pohľadávka veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.
čiastočne uspokojená vo výške 9.051,26 €.
Časť zabezpečenej pohľadávky veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. vo výške 23.929,70 €[1] (33.273,97 € 293,01 € - 9.051,26 €), ktorá nebola uspokojená na základe čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku
oddelenej podstaty, bude v zmysle ust. § 94 ZKR[2] uspokojená ako nezabezpečená pohľadávka.
Prvá schôdza veriteľov úpadcu sa konala dňa 10.07.2015 v priestoroch kancelárie správcu v Banskej Bystrici.
Nakoľko schôdze veriteľov sa nezúčastnil ani jeden z prihlásených veriteľov, správca konštatoval, že schôdza
veriteľov nebola uznášaniaschopná. V zmysle ust. § 39 ods. 1 ZKR[3] tak pôsobnosť veriteľského výboru
vykonáva konkurzný súd.
Pri zisťovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca na základe poskytnutia súčinností podľa ust. 74 a nasl. ZKR
od dožiadaných subjektov a na základe vlastného šetrenia ustálil, že okrem nehnuteľného majetku úpadcu,
ktorým bola zabezpečená pohľadávka veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., iný hmotný majetok predmetnému
konkurzu nepodlieha.
Podaním zo dňa 06.07.2015 správca požiadal Sociálnu poisťovňu so sídlom v Bratislave o vykonávanie
zrážok zo dôchodku úpadcu v prospech konkurznej podstaty, na účet úpadcu vedený spoločnosťou Poštová
banka, a.s..
Na základe tejto žiadosti vykonávala Sociálna poisťovňa zrážky vo výške 44,42 € mesačne, ktoré boli poukazované
na účet úpadcu vedený spoločnosťou Poštová banka, a.s.. V období od septembra 2015 do januára 2017 boli
vykonané zrážky z dôchodku úpadcu v celkovej výške 755,14 €. Tieto finančné prostriedky správca zapísal do
súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu; súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 12/2017 zo
dňa 18.01.2017. Doplnenie súpis majetku všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č.
29/2017 zo dňa 10.02.2017.
Do súpisu majetku všeobecnej podstaty správca zapísal tiež preddavok zložený na úhradu nákladov
konkurzného konania vo výške 663,88 €.
Majetok tvoriaci všeobecnú podstatu tvorí hotovosť vo výške 1.419,02 €, pozostávajúca z vyššie uvedených
zrážok z príjmu úpadcu vo výške 755,14 € a preddavok zložený na účet správcu na úhradu nákladov konania vo
výške 663,88 €.
V zmysle ust. § 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 (ďalej len „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.
V zmysle ust. § 101 ods. 2 ZKR Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia
majetku podliehajúceho konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov
výťažkov oddelených podstát.
Zabezpečený veriteľ v zákonnej lehote podľa ust. § 32 ods. 9 ZKR nepodal žalobu o určenie časti jeho popretej
pohľadávky. V predmetnom konkurznom konaní neprebiehajú žiadne spory o určenie popretých pohľadávok
ani žiadne iné súdne spory, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
Správca v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku SR č. 10/2017 zo dňa
16.01.2017 oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť rozvrh zo speňaženia majetku
všeobecnej podstaty.

1.2. Súhrnný prehľad pohľadávok proti všeobecnej podstate

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s príslušnými ustanoveniami ZKR a Vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia ZKR (ďalej „Vyhláška MSSR“) správca predkladá prehľad pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré
vznikli v súvislosti so zisťovaním majetku úpadcu a správou a speňažovaním všeobecnej podstaty v období od
vyhlásenia konkurzu do dňa predloženia tohto návrhu.
Celková výška pohľadávok proti všeobecnej podstate je 1.288,03 € (viď. Tabuľka č. 1).
Tabuľka č. 1
Veriteľ

Právny dôvod

Výška
pohľadávky

Čas vzniku Poradie

Rozsah
uspokojenia

Správca

náklady na poštovné

13,80 €

16.4.2015 C

-

Správca

náklady na poštovné

12,65 €

17.4.2015 C

-

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Poplatok za poskytnutie súčinnosti, faktúra č.
24,00 €
2000008857

20.4.2015 C

-

obchodná Poplatok za poskytnutie súčinnosti, faktúra č. 2015
30,00 €
8174 3908

21.4.2015 C

-

Prima banka Slovensko, a.s.

Poplatok za poskytnutie súčinnosti, faktúra č.
24,00 €
7150900377

22.4.2015 C

-

Sberbank Slovensko, a.s.

Poplatok za poskytnutie súčinnosti, faktúra č.
35,00 €
2015001402

22.4.2015 C

-

Tatra banka, a.s.

Poplatok za poskytnutie súčinnosti, faktúra č.
30,00 €
2843362

22.4.2015 C

-

Všeobecná úverová banka, a.s.

Poplatok za poskytnutie súčinnosti, faktúra č.
24,00 €
6001523894

22.4.2015 C

-

OTP Banka Slovensko, a.s.

Poplatok za poskytnutie súčinnosti, faktúra č.
15,94 €
900040985

23.4.2015 C

-

Poštová banka, a.s.

Poplatok za poskytnutie súčinnosti, faktúra č.
19,12 €
1010004280

23.4.2015 C

-

UniCredit Bank Czech republic Poplatok za poskytnutie súčinnosti, faktúra č.
9,96 €
and Slovakia, a.s.
15204713

29.4.2015 C

-

Správca

náklady na poštovné

1,15 €

11.5.2015 C

-

Správca

náklady na poštovné

1,15 €

12.5.2015 C

-

Správca

náklady na poštovné

1,15 €

12.5.2015 C

-

Správca

náklady na poštovné

1,15 €

12.5.2015 C

-

Správca

náklady na cestovné

47,14 €

20.5.2015 C

-

Správca

náklady na poštovné

1,15 €

22.5.2015 C

-

Slovenská pošta, a.s.

poplatok za výpis z obchodného registra

3,90 €

26.5.2015 C

-

Správca

náklady na poštovné

1,15 €

23.6.2015 C

-

Správca

náklady na poštovné

1,15 €

25.6.2015 C

-

Správca

náklady na poštovné

1,15 €

7.7.2015

C

-

Správca

náklady na poštovné

1,15 €

7.7.2015

C

-

Správca

náklady na poštovné

1,30 €

30.7.2015 C

-

Slovenská pošta, a.s.

poplatok za výpis z listu vlastníctva na právne účely 4,00 €

18.8.2015 C

-

Správca

náklady na poštovné

1,15 €

24.8.2015 C

-

Správca

náklady na poštovné

1,15 €

26.8.2015 C

-

Správca

náklady na poštovné

1,75 €

2.11.2015 C

-

Správca

náklady na poštovné

1,75 €

2.11.2015 C

-

Správca

náklady na poštovné

1,15 €

4.1.2016

C

-

Správca

náklady na poštovné

1,85 €

13.5.2016 C

-

Správca

náklady na poštovné

1,30 €

25.8.2016 C

-

Správca

náklady na poštovné

1,30 €

26.8.2016 C

-

Správca

náklady na poštovné

1,60 €

5.9.2016

C

-

Správca

náklady na poštovné

1,25 €

21.12.2016 C

-

Správca

náklady na poštovné

1,25 €

21.12.2016 C

-

Správca

náklady na poštovné

1,25 €

2.1.2017

C

-

Správca

náklady na poštovné

1,25 €

2.1.2017

C

-

Československá
banka, a.s.
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Správca

Odmena
správcu
všeobecnej podstaty

70,95 €

-

A

-

Správca

DPH z odmeny správcu za speňaženie majetku
14,19 €
všeobecnej podstaty

-

A

-

Okresný súd Banská Bystrica

Súdny poplatok za rozvrh výťažku zo speňaženia
2,50 €
všeobecnej podstaty

-

A

-

Poštová banka, a.s.

Poplatky súvisiace s vedením bankového účtu
80,57 €
úpadcu (5/2015 - 1/2017)

-

C

-

Správca

Paušálna odmena správcu za výkon funkcie do
663,88 €
konania prvej schôdze veriteľov

-

A

-

Správca

DPH z paušálnej odmeny správcu za výkon funkcie
132,78 €
do konania prvej schôdze veriteľov

-

A

-

1.288,03 €

1.3.

Vyčíslenie odmeny správcu za speňaženie všeobecnej podstaty

Odmenu za speňaženie majetku všeobecnej podstaty správca vyčíslil v zmysle ust. § 17 ods. 2[4] Vyhl. MS SR zo
sumy hrubého výťažku vo výške 1.419,02 €, t. j. odmenu správca vyčíslil vo výške 70,95 € + 20 % DPH, spolu
vo výške 85,14 €.

1.4.

Vyčíslenie súdneho poplatku za rozvrh výťažku všeobecnej podstaty

Súdny poplatok za rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty správca vyčíslil v zmysle ust.
písm. c) položky č. 5 Sadzobníka súdnych poplatkov – prílohy zákona č. 71/1992 Zb. vo výške 0,2 % zo sumy
hrubého výťažku vo výške 1.419,02 €. Súdny poplatok za rozvrh výťažku je vo výške 2,50 €.[5]

1.5.

Predpokladané budúce výdavky proti všeobecnej podstate

Správca predpokladá v budúcnosti vznik ďalších pohľadávok proti všeobecnej podstate veriteľa súvisiacich
s vedením bankového účtu úpadcu, a to predovšetkým poplatky za vedenie účtu do času vydania súdneho
rozhodnutia o návrhu na povolenie oddlženia (predmetný bankový účet bude slúžiť v budúcnosti pre potreby
konania o oddlžení), náklady na poštovné do času skončenia konkurzného konania a pod..
Na úhradu týchto pohľadávok správca ponecháva z výťažku sumu vo výške 40,00 €.

II.

Rozvrhová časť

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:
Položka
EUR
Zrážky z príjmu úpadcu za obdobie od septembra 2015 do januára 2017
755,14 €
Preddavok na úhradu nákladov konkurzu
663,88 €
Hrubý výťažok
1.419,02 €
Pohľadávky proti všeobecnej podstate (vrátane odmeny správcu a súdneho poplatku za rozvrh výťažku)
1.288,03 €
Budúce predpokladané pohľadávky proti podstate (bankové poplatky do zrušenia účtu, daň z úrokov, poštovné za zaslanie návrhu
40,00 €
na rozvrh)
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
90,99 €
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Rozsah uspokojenia veriteľov:
Pohľadávka veriteľa v EUR

Por.
č.
Veriteľ
veriteľa

V rozvrhu
Prihlásená Zistená prihliada
sumu

1.

Mesto Lučenec

197,10 €

2.

OTP
Banka
7 695,54
7 695,54 €
7 695,54 €
Slovensko, a.s.
€

3.

Poštová banka, a.s.

sa Podiel pohľadávky veriteľa z
Uspokojenie
na celkovej
sumy prihlásených
pohľ. v EUR
pohľadávok v %

Zostatok
neuspokojenej pohľ. v
EUR

0,28%

0,26 €

196,84 €

11,01%

10,02 €

7 685,52 €

12 123,61 12
12 123,61 €
€
123,61 €

17,35%

15,78 €

12 107,83 €

4.

Prvá
stavebná
25 942,88 25
sporiteľňa,
a.s.
25 942,88 €
€
942,88 €
(prihláška č. 1)

37,12%

33,78 €

25 909,10 €

4.

Prvá
stavebná
33 273,97 33
sporiteľňa,
a.s.
23 929,88 €
€
034,96 €
(prihláška č. 2)

34,24%

31,15 €

23 898,73 €

100,00%

90,99 €

69 798,02 €

SPOLU

197,10 € 197,10 €

Návrh uspokojenia

79 233,10 78
69 889,01 €
€
994,09 €

V predmetnom konkurze je priemerné percentuálne uspokojenie nezabezpečených pohľadávok v rozsahu 0,13 %.
Týmto súdu ako orgánu príslušnému v zmysle ust. § 37 v spojení s ust. § 82 a ust. § 101 ZKR predkladáme na
schválenie návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty a navrhujem, aby príslušný orgán
v lehote 15 dní od zverejnenia návrhu rozvrhu v Obchodnom vestníku SR vydal nasledovné rozhodnutie:
„Okresný súd Banská Bystrica ako orgán príslušný v zmysle ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov schvaľuje konečný rozvrh výťažku zo speňaženia
všeobecnej podstaty v konkurznej veci úpadcu Ondrej Táka, nar. 03.05.1954, bytom Ulica Adyho 2969/32,
984 01 Lučenec, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 2K/18/2015.“

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty
za spoločnosť: JUDr Pavel Škoda, komplementár

[1] 23.929,70 € = 33.273,97 € - 293,01 € - 9.051,26 €
[2] Ust. § 94 ZKR: Zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa v zistenom rozsahu uspokojí z výťažku
speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok
proti oddelenej podstate. Ak nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v celom
rozsahu, vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka.
[3] Ust. § 39 ods. 1 ZKR: Ak prvá schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná alebo nezvolí veriteľský výbor,
pôsobnosť veriteľského výboru až do riadneho zvolenia veriteľského výboru vykonáva súd.
[4] Ust. § 17 ods. 2 Vyhl. MS SR 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.
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[5] Súdny poplatok po zaokrúhlení podľa ust. § 7 ods. 11 písm. c) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov

K004145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brkalová Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajov 158, 976 34 Tajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
J. Bottu 2098/30, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/62/2015 S1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/62/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku úpadcu, Miriam Brkalová, nar. 31.10.1975, bytom 976 34 Tajov, Tajov 158, číslo konania 2K
62/2015, OS Banská Bystrica
Súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa, Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova
48, Bratislava, SR, IČO: 00 151 653 – doplnenie
(spresnenie ) dôvodu zapísania do
podstaty
V obchodnom vestníku č. 213/ 2015, K 024070, zo dňa 05.11.2015, bol zverejnený súpis oddelenej podstaty vyššie
označeného úpadcu, zabezpečeného veriteľa, Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, Bratislava SR, IČO:
00 151 653 a to nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1386, pre obec, kat. úz. Tajov, na Okresnom úrade
Banská Bystrica, katastrálnom odbore, ktorý bol radený do súpisu oddelenej podstaty v celosti, v 1/1 –nine,
v režime zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva úpadkyne a jej bývalého manžela Ladislava Brkalu, nar.
07.05.1977, ktorý v čase zapísania do súpisu podstaty nebol medzi nimi vysporiadaný.
Titulom právnej domnienky s poukazom na ustanovenie §-u 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa úpadkyňa a jej
bývalý manžel, Ladislav Brkal, stali podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností zapísaných do súpisu a to rovným
dielom, každý z nich v ½-ici a rovnako to platí primerane aj o ostatných majetkových právach.
V súlade s ustanovením §-u 79 ZKR sa majetok tretej osoby, spoluvlastnícky podiel Ladislava Brkalu rod. Brkala,
nar. 07.05.1977, trvale bytom Tajov č. 158, 976 34, v ½-ici , v súpisovej hodnote 50 000.- EUR , na
nehnuteľnostiach špecifikovaných v OV č. 213/ 2015, K024070 zo dňa 05.11.2015, zapisuje do súpisu oddelenej
podstaty vyššie označeného zabezpečeného veriteľa.

Celková výška zabezpečenej sumy pohľadávky je 115 381, 76.-EUR
Súpisová hodnota zabezpečenej nehnuteľnosti tak zostáva nemenná a je 100 000.- EUR.

Vo Zvolene, dňa 20.2.2017

Ing. Eva Chromčíková

K004146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KORLEA INVEST, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 25, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 532 045
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Kubriková, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 20/2231, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31K/48/2012 S1587
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: 23.02.2017

Okresný súd Košice I
31K/48/2012
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci úpadcu KORLEA INVEST, a.s., sídlom Jesenského 25, 040 01 Košice, IČO: 36 532 045, na ktorého
majetok bol uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 4.2.2013, sp.zn.: 31K/48/2012 vyhlásený konkurz,
oznamujem, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu JUDr. Veronika Kubríková PhD.,
Radlinského 20/2231, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587, v pracovných dňoch v pondelok až piatok
vždy 09:00 - 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť emailom na:
veronika.kubrikova@gmail.com alebo na tel. čísle: 0905 836 729.
JUDr. Veronika Kubríková PhD., správca

K004147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ANPRESS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorlická 9, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 689 809
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2016 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

Výmera v m2

Vlastníctvo úpadcu
Súpisová hodnota

Okres

v EUR

__________________________________________________________________________________________
1.

736

C – KN č.792/4 ostatná plocha

SR

Becherov

2 721

Becherov

1/1
8 163 €

Bardejov

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K004148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COMPEL AS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 10120, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 907
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 23.02.2017

Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/18/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu COMPEL AS, s.r.o., ČSA 10120, 036 01 Martin, IČO: 31 605 907
v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok zapísal dňa 15.02.2017 pod č. 53 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa Daffer spol. s r.o.,
Včelárska 1, Prievidza, IČO: 36 320 439 v prihlásenej sume pohľadávky 66,08 EUR, dňa 17.02.2017 pod č. 54
pohľadávku veriteľa STATON, s.r.o., Sadová 1148, Turany, IČO: 36 379 221, v prihlásenej sume pohľadávky
324,23 EUR a dňa 20.02.2017 pod č. 55 pohľadávku veriteľa IDRA SRL, Via dei Metalli 2, 25039 Travagliato (BS),
Taliansko v prihlásenej sume pohľadávky 2.500,00 EUR.
V Žiline dňa 20.02.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K004149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Pačindová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri železničnej stanici 1, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/27/2015/S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/27/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku č. 2: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 10/2015
Celková suma: 150,00 €
Súpisová hodnota majetku: 150,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 23.11.2015

Typ súpisovej zložky majetku č. 3: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 11/2015
Celková suma: 150,00 €
Súpisová hodnota majetku: 150,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 14.12.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Typ súpisovej zložky majetku č. 4: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 12/2015
Celková suma: 250,00 €
Súpisová hodnota majetku: 250,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 08.01.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 5: Iná majetková hodnota
Popis: Nevyčerpaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Celková suma: 410,49 €
Súpisová hodnota majetku: 410,49 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 28.01.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 6: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 01/2016
Celková suma: 130,00 €
Súpisová hodnota majetku: 130,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 12.02.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 7: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 02/2016
Celková suma: 130,00 €
Súpisová hodnota majetku: 130,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 10.03.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 8: Iná majetková hodnota

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis: Zrážka zo mzdy za 03/2016
Celková suma: 130,00 €
Súpisová hodnota majetku: 130,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 08.04.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 9: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 04/2016
Celková suma: 130,00 €
Súpisová hodnota majetku: 130,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 10.05.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 10: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 05/2016
Celková suma: 130,00 €
Súpisová hodnota majetku: 130,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 10.06.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 11: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 06/2016
Celková suma: 130,00 €
Súpisová hodnota majetku: 130,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 12.07.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 12: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 07/2016
Celková suma: 130,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 130,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 10.08.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 13: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 08/2016
Celková suma: 130,00 €
Súpisová hodnota majetku: 130,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 09.09.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 14: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 09/2016
Celková suma: 130,00 €
Súpisová hodnota majetku: 130,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 10.10.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 15: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 10/2016
Celková suma: 130,00 €
Súpisová hodnota majetku: 130,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 10.11.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 16: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 11/2016
Celková suma: 130,00 €
Súpisová hodnota majetku: 130,00 €
Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 23.02.2017

Deň zaradenia: 09.12.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 17: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 12/2016
Celková suma: 130,00 €
Súpisová hodnota majetku: 130,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 10.01.2017

JUDr. Gabriel Šoltés, správca S1763

K004150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Lašut
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 6436/33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Andrej Konkoľ
Sídlo správcu:
Š. Moyzesa 41, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2017 S1232
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNÁMENIE O NAHLIADANÍ DO SPISU
Správca konkurznej podstaty úpadcu Viktor Lašut, nar. 17.04.1988, trvale bytom: Magurská 6436/33, 974 11
Banská Bystrica v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Š. Moyzesa 41, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v
úradných hodinách 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť písomne
na adrese kancelárie správcu, telefonicky na tel.č.: 0902 708 818 alebo e-mailom na adrese:
dkordikova@arkonas.sk

Ing. Andrej Konkoľ, správca

K004151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Pačindová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri železničnej stanici 1, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/27/2015/S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I

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

59

Obchodný vestník 38/2017
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.02.2017

Okresný súd Košice I
26K/27/2015
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I. pod sp. zn. 26K/27/2015 úpadcu: Monika Pačindová,
nar. 09.05.1973, trvale bytom: Pri železničnej stanici 1, 040 17 Košice, správca v súlade s ustanovením § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, a zároveň oznamuje
svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený v skrátenej lehote
(v rámci malého konkurzu) 15 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.

JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K004152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PaedDr. Dagmar Briešková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 49, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.4.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2 K 37/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2 K 37/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonom rozhodnutia, za mesiac február 2017 vo
výške 76,30 €.

Vo Zvolene 20.2.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K004153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Šípoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Teplá 309, 034 83 Liptovská Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1965
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5K/20/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ivan Šípoš (do 01.10.2015 podnikajúci pod
obchodným menom: Ivan Šípoš - AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE, s miestom podnikania: 034 83
Liptovská Teplá 309, IČO: 41420373) Sídlo/Bydlisko/Miesto podnikania dlžníka/Úpadcu: Liptovská Teplá 309, 034
83 Liptovská Teplá IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 26.04.1965 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, Sídlo kancelárie: D. Dlabača 28,
010 01 Žilina
Sp. zn. správcu: 5K/20/2016 S 1433
k sp. zn.: 5K/20/2016

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 EUR, je vedený v ČSOB, a.s., č.
účtu: 4024235371/7500, IBAN: SK91 7500 0000 0040 2423 5371. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

V Žiline, dňa 20.02.2017

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Pavol Riško

K004154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Haliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 465/20, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2016/S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/22/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca S1763 úpadcu: Soňa Haliaková, nar. 06.08.1960, trvale bytom: Považská 465/20, 040
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Gabriel Šoltés, správca S1763 úpadcu: Soňa Haliaková, nar. 06.08.1960, trvale bytom: Považská 465/20, 040
11 Košice v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I. pod sp. zn. 31K/22/2016, týmto v súlade s ust. §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje zápis prihlášok pohľadávok do zoznamu
pohľadávok doručených po základnej prihlasovacej lehote:
Poradové čísla pohľadávok: 15 - 22
Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26, IČO: 35 792 752
Celková prihlásená suma: 6.623,42 EUR

JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K004155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Haliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 465/20, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2016/S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/22/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku č. 2: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 09/2016
Celková suma: 452,52 €
Súpisová hodnota majetku: 452,52 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 11.10.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 3: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 10/2016
Celková suma: 1.037,18 €
Súpisová hodnota majetku: 1.037,18 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 09.11.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 4: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 11.2016
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Celková suma: 680,48 €
Súpisová hodnota majetku: 680,48 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 09.12.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 5: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 12/2016
Celková suma: 437,64 €
Súpisová hodnota majetku: 437,64 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 10.01.2017

JUDr. Gabriel Šoltés, správca S1763

K004156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Haliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 465/20, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2016/S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/22/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I. pod sp. zn. 31K/22/2016 úpadcu: Soňa Haliaková, nar.
06.08.1960, trvale bytom: Považská 465/20, 040 11 Košice, správca v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, a zároveň oznamuje svoj
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený v skrátenej lehote
(v rámci malého konkurzu) 15 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.
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JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K004157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartolo s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 725 725
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Sídlo správcu:
Námestie SNP 19, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/74/2016-S1803
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/74/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Valeri Strelkov
Karberi 28 - 112
Tallinn 139 19
Estónska republika

V Bratislave, dňa 03.02.2016

Sp. zn. súdu:

4K/74/2016

Sp. zn. správcu:

4K/74/2016- S 1803

VEC:
Žiadosť o poskytnutie súčinnosti správcovi v zmysle § 74 a 74a zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
Na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 4K/74/2016 zo dňa 25.01.2017, v právnej veci
navrhovateľa - dlžníka: Bartolo s. r. o., so sídlom:, Stromová 13, 831 01 Bratislava, IČO: 46 725 725, obchodná
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 82366/B, oddiel: Sro., v mene
ktorého koná likvidátor zo zoznamu správcov JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie Stromová 13, 831 01
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Bartolo s. r. o., so sídlom:, Stromová 13, 831 01
Bratislava, IČO: 46 725 725, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
vložka č. 82366/B, oddiel: Sro., (ďalej aj ako ,,dlžník“) som bola súdom ustanovená do funkcie predbežného správcu
Dlžníka. Predmetné uznesenie bolo v obchodnom vestníku č. 21/2017, K002137 zverejnené dňa 31.01.2017.
V zmysle ustanovení § 74 ods. 1 v spojitosti s ust. § 21 ods. 1 prvá veta za bodkočiarkou zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) ako súdom ustanovený predbežný správca dlžníka žiadam štatutárny orgán dlžníka, pána Valeri Strelkov
o súčinnosť a zároveň o doručenie nasledovnej dokumentácie:
a. aktuálny zoznam dlžníkovho majetku v zmysle ustanovení § 73 ods. 2 ZKR (najmä nehnuteľnosti,
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a. aktuálny zoznam dlžníkovho majetku v zmysle ustanovení § 73 ods. 2 ZKR (najmä nehnuteľnosti,
hnuteľnosti, pohľadávky, zostatky na účtoch, práva a iné majetkového hodnoty, vrátane majetkových účastí
v obchodných spoločnostiach či v družstvách a účastí na podnikaní inej osoby, napr. na základe zmlúv o
združení a zmlúv o tichom spoločenstve), spolu s uvedením dátumu jeho nadobudnutia, nadobúdacej ceny,
aktuálnej zostatkovej hodnoty, predpokladanej trhovej hodnoty a tiarch (záložných práv, vecných bremien a
pod.) viaznucich na tomto majetku,
b. zoznam majetku (najmä nehnuteľnosti, hnuteľnosti, pohľadávky, zostatky na účtoch, práva a iné
majetkového hodnoty, vrátane majetkových účastí v obchodných spoločnostiach či v družstvách a účastí na
podnikaní inej osoby, napr. na základe zmlúv o združení a zmlúv o tichom spoločenstve), (ďalej len
„Rozhodujúci majetok“), ktorý (tento Rozhodujúci majetok) dlžník nadobudol a následne scudzil za nižšiu
ako nadobúdaciu hodnotu v období posledných piatich (5) rokov od podania návrhu na vyhlásenie
konkurzu, resp. ktorým (týmto Rozhodujúcim majetkom) v tomto období zabezpečoval svoje alebo cudzie
záväzky, spolu so zmluvnou dokumentáciou, na základe ktorej k takémuto nadobudnutiu, scudzeniu alebo
zabezpečeniu došlo, a to spolu s označením prípadov, kedy bola účastníkom takýchto zmluvných vzťahov
osoba majúca postavenie dlžníkovi spriaznenej osoby v zmysle ustanovenia § 9 ZKR,
c. účtovné a prvotné doklady vzťahujúce sa k uvedenému zoznamu Rozhodujúceho majetku, t.j. účtovné
podklady potvrdzujúce, že všetky položky vyššie uvedeného zoznamu boli zachytené v účtovníctve dlžníka
ako podnikateľa (faktúry, pokladničné doklady, zápočtové listy a pod.),
d. výpisy z listov vlastníctva vzťahujúce sa k dlžníkovmu aktuálne vlastnenému nehnuteľnému majetku, ktorý
je, resp. bol súčasťou Rozhodujúceho majetku,
e. tzv. veľké technické preukazy motorových vozidiel vzťahujúce sa k dlžníkovmu aktuálne vlastnenému
majetku, resp. k majetku, ktorý je alebo bol súčasťou Rozhodujúceho majetku,
f. zoznam súdnych konaní, rozhodcovských konaní, exekučných konaní, správnych konaní a dobrovoľných
dražieb vedených v súvislosti s Rozhodujúcim majetkom v období posledných piatich (5) rokov od podania
návrhu na vyhlásenie konkurzu spolu s príslušnými rozhodnutiami, ktoré boli v takýchto konaniach vydané,
g. nájomné, podnájomné a leasingové zmluvy týkajúce sa Rozhodujúceho majetku, ktoré uzavrel dlžník v
období posledných piatich (5) rokov od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu, spolu s označením
prípadov, kedy bola účastníkom takýchto zmluvných vzťahov osoba majúca postavenie dlžníkovi
spriaznenej osoby v zmysle ustanovenia § 9 ZKR,
h. súpis všetkých účtov, ktorých majiteľom je dlžník, resp. bol dlžník v období posledných piatich (5) rokov od
podania návrhu na vyhlásenie konkurzu,
i. aktuálne platné mandátne zmluvy, resp. iné obdobné zmluvy a platné plnomocenstvá,
j. zoznam platných pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonaných mimo pracovný pomer zamestnancov
Dlžníka,
k. podrobnú správu o spôsobe naloženia so ziskom dlžníka za obdobie posledných piatich (5) rokov od
podania návrhu na vyhlásenie konkurzu.
Predmetné doklady žiadam doručiť osobne do kancelárie správcu v Bratislave na ul. Námestie SNP 19, 811 01
Bratislava najneskôr dňa 03.03.2017 s tým, že tie z požadovaných dokladov, resp. dokumentácie, ktoré máte v
elektronickej podobe, žiadam doručiť aj v elektronickej podobe na adresu polackova@poradenska.sk
Osobitne Vás pritom upozorňujem na ustanovenia § 73 ods. 2 ZKR podľa ktorých platí, že „Zoznam majetku je
úpadca povinný zostaviť a odovzdať správcovi do 15 dní od vyhlásenia konkurzu; ak už zoznam majetku pripojil k
návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo poskytol predbežnému správcovi, je povinný poskytnúť správcovi v rovnakej
lehote doplnenie tohto zoznamu. Predložený zoznam majetku alebo doplnenie tohto zoznamu je úpadca povinný
podpísať a výslovne v ňom uviesť, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné; podpis úpadcu musí byť úradne
osvedčený. Spolu so zoznamom majetku alebo doplnením tohto zoznamu je úpadca povinný odovzdať správcovi aj
všetky ďalšie doklady týkajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu.“.
Súčasne Vás upozorňujem, že:
a)
V zmysle ustanovenia § 44 ods. 1 ZKR oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim
konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu
prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu.
b)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 1 ZKR, je Úpadca povinný poskytnúť správcovi ním požadovanú
súčinnosť, najmä všetky správcom požadované vysvetlenia vo forme a lehote určenej správcom. Na tento
účel je Úpadca povinný sa aj opakovane dostaviť na požiadanie do kancelárie správcu.
c)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 2 ZKR, povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa tohto zákona rovnako
ako úpadca má aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu, prokurista úpadcu, odborný
zástupca zodpovedný za podnikanie úpadcu, likvidátor úpadcu, nútený správca úpadcu a zákonný zástupca
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zástupca zodpovedný za podnikanie úpadcu, likvidátor úpadcu, nútený správca úpadcu a zákonný zástupca
úpadcu; ak je úpadcom právnická osoba bez štatutárneho orgánu, povinnosť poskytnúť súčinnosť správcovi
rovnako ako úpadca má aj osoba, ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu naposledy.
d)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 3 ZKR, ak Úpadca alebo osoby uvedené v § 74 ods. 2 ZKR
neposkytnú správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd ich na návrh správcu vyzve, aby
správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od doručenia výzvy poskytli s poučením o možnosti ich
predvedenia alebo uloženia pokuty.
e)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 4 ZKR, ak Úpadca alebo osoby uvedené v § 74 ods. 2 ZKR ani na
výzvu súdu súčinnosť správcovi neposkytnú, súd môže na návrh správcu nariadiť ich predvedenie na súd,
aby podali vysvetlenie; na podaní vysvetlenia sa môže zúčastniť správca, člen veriteľského výboru alebo
zabezpečený veriteľ zistenej zabezpečenej pohľadávky.
f)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 5 ZKR, ak osoba uvedená v § 74 ods. 2 ZKR ani na výzvu súdu
neposkytne správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd jej môže uznesením uložiť na návrh
správcu pokutu do 165 000 eur.
Poučenie:
Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddlžení tým, že
nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo uvedie nepravdivé údaje v zozname
aktív a pasív dopúšťa sa trestného činu marenia konkurzného konania alebo vyrovnacieho konania podľa § 242
ods. 1 a 2 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Kto marí konkurzné konanie tým, že zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do
konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo
zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopúšťa sa trestného činu marenia
konkurzného konania alebo vyrovnacieho konania podľa § 2432 ods. 1 až 4 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Zároveň ako správca Vás poučujem v zmysle § 74 ods. 1 posledná veta ZKR, že podľa § 242 a 243 zákona č.
300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov:
„(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo
b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že
a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
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(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
spôsobí ním väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí
ním škodu veľkého rozsahu.“

S úctou,

JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Správca

K004158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Beňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Fullu 9, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vároši
Sídlo správcu:
Záhrebská 6, 810 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/8/2011
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/8/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Konečný rozvrh výťažku za 3. skúšobný rok.
Okresný súd Bratislava I v právnej veci dlžníka : Marek Beňo, nar. 01 11 1976, bytom Ľ.Fullu 9, 841 05
Bratislava o návrhu na povolenie oddlženia rozhodol u z n e s e n í m č.k. 6K/8/2011-126 zo dňa 27.02.2014 tak, že
povolil oddlženie dlžníka : Marek Beňo, nar. 01.11.1976, bytom Ľ. Fullu 9, 841 05 Bratislava.
Okresný súd Bratislava I zároveň týmto uznesením ustanovil správcu : JUDr. Peter Vároši, so sídlom
kancelárie Záhrebská 6, P.O.Box č.75, 810 05 Bratislava.
Ďalej podľa citovaného uznesenia dlžník je povinný poskytnúť správcovi na konci každého skúšobného roka sumu
2.280.-eur na uspokojenie pohľadávok veriteľov prihlásených do konkurzného konania, ak táto suma presiahne 70
% čistého príjmu dlžníka, je dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky najviac vo výške 70 % svojho
čistého príjmu za uplynulý rok.
Správca vypracoval Konečný rozvrh výťažku za 3.skúšobné obdobie. Za toto obdobie boli povinným
zaplatené na účet správcu peňažné prostriedky vo výške 2.319,48.-eur.
Podľa ustanovenia § 168 ods. 1 ZKR správca po odpočítaní odmeny vo výške 398,32.-eur /vrátane DPH/
rozdelí pomerne peňažné prostriedky – výťažok vo výške 1.921,16.-eur medzi veriteľov dlžníka nasledovne :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ – názov
eur

zistené sumy

1. CASH COLLECTORS SK, s.r.o.

5.345,73€

1.602,19€

IČO :

Deň vydania: 23.02.2017

% uspokojenia

uspokojenie v

44703015

13,11%

251,86

00492736

3.94%

75,69

Bratislava

2. Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Bratislava

3. Flinstone partners s.r.o.

1699,75€

35935804

4,18%

80,30

Bratislava

4. JUDr. Chovanec Marián, advokát

487,08€

1,20%

23,11

Bratislava

5. IRPEX spol.s r.o.

871,62€

30999596

2,15%

41,36

Senec

6. Pavol Jelenek
87,08

1.843,65€

4,53%

Bratislava - Jarovce

7. Kooperativa poisťovňa,a.s.
Vienna Insurance Group

543,20€

00585441

1,34%

Bratislava

8. Peter Križan
758,91

16.112,48€

39, 50%

Nižná
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9. Mesto Svätý Jur
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313,35€

00304832

Deň vydania: 23.02.2017

0,78%

15,04

Svätý Jur

10. Peter Nechala
115,79

2.445,85€

6,00%

11. Štefan Slama
41,36

871,98€

2,15%

12. Slovenská republika DU BA
42,51

900,83€

2,21%

Bratislava

13. Slovenská republika KRPZBA

2.313,40€

00151866

5,68%

109,17

Bratislava

14. Sociálna poisťovňa, a.s.
165,27

3.503,69€

30807484

8,60%

Bratislava

15. STAVMIX, spol. s r.o.
54,04

1.143,24€

31335187

2,81%

Bratislava

16. STREDSTAV, spol. s r.o.
Senec
SENECOM, spol. s.r.o.
33,87

715,56€

34141502

1,76%

Senec (nástupca po fúzii)
Spolu
1.921,16.-eur

V Bratislave 20.02.2017
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Deň vydania: 23.02.2017

JUDr. Peter Vároši
správca dlžníka Marek Beňo

K004159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartolo s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 725 725
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Sídlo správcu:
Námestie SNP 19, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/74/2016-S1803
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/74/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Ján Buocik
Nevädzová 17211/6E
Bratislava 821 01

V Bratislave, dňa 20.02.2016

Sp. zn. súdu:

4K/74/2016

Sp. zn. správcu:

4K/74/2016- S 1803

VEC:
Žiadosť o poskytnutie súčinnosti správcovi v zmysle § 74 a 74a zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
Na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 4K/74/2016 zo dňa 25.01.2017, v právnej veci
navrhovateľa - dlžníka: Bartolo s. r. o., so sídlom:, Stromová 13, 831 01 Bratislava, IČO: 46 725 725, obchodná
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 82366/B, oddiel: Sro., v mene
ktorého koná likvidátor zo zoznamu správcov JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie Stromová 13, 831 01
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Bartolo s. r. o., so sídlom:, Stromová 13, 831 01
Bratislava, IČO: 46 725 725, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
vložka č. 82366/B, oddiel: Sro., (ďalej aj ako ,,dlžník“) som bola súdom ustanovená do funkcie predbežného správcu
Dlžníka. Predmetné uznesenie bolo v obchodnom vestníku č. 21/2017, K002137 zverejnené dňa 31.01.2017.
V zmysle ustanovení § 74 ods. 1 v spojitosti s ust. § 21 ods. 1 prvá veta za bodkočiarkou zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) ako súdom ustanovený predbežný správca dlžníka žiadam bývalý štatutárny orgán dlžníka, pána Mgr.
Ján Buocik o súčinnosť a zároveň o doručenie nasledovnej dokumentácie:
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a. aktuálny zoznam dlžníkovho majetku v zmysle ustanovení § 73 ods. 2 ZKR (najmä nehnuteľnosti,
hnuteľnosti, pohľadávky, zostatky na účtoch, práva a iné majetkového hodnoty, vrátane majetkových účastí
v obchodných spoločnostiach či v družstvách a účastí na podnikaní inej osoby, napr. na základe zmlúv o
združení a zmlúv o tichom spoločenstve), spolu s uvedením dátumu jeho nadobudnutia, nadobúdacej ceny,
aktuálnej zostatkovej hodnoty, predpokladanej trhovej hodnoty a tiarch (záložných práv, vecných bremien a
pod.) viaznucich na tomto majetku,
b. zoznam majetku (najmä nehnuteľnosti, hnuteľnosti, pohľadávky, zostatky na účtoch, práva a iné
majetkového hodnoty, vrátane majetkových účastí v obchodných spoločnostiach či v družstvách a účastí na
podnikaní inej osoby, napr. na základe zmlúv o združení a zmlúv o tichom spoločenstve), (ďalej len
„Rozhodujúci majetok“), ktorý (tento Rozhodujúci majetok) dlžník nadobudol a následne scudzil za nižšiu
ako nadobúdaciu hodnotu v období posledných piatich (5) rokov od podania návrhu na vyhlásenie
konkurzu, resp. ktorým (týmto Rozhodujúcim majetkom) v tomto období zabezpečoval svoje alebo cudzie
záväzky, spolu so zmluvnou dokumentáciou, na základe ktorej k takémuto nadobudnutiu, scudzeniu alebo
zabezpečeniu došlo, a to spolu s označením prípadov, kedy bola účastníkom takýchto zmluvných vzťahov
osoba majúca postavenie dlžníkovi spriaznenej osoby v zmysle ustanovenia § 9 ZKR,
c. účtovné a prvotné doklady vzťahujúce sa k uvedenému zoznamu Rozhodujúceho majetku, t.j. účtovné
podklady potvrdzujúce, že všetky položky vyššie uvedeného zoznamu boli zachytené v účtovníctve dlžníka
ako podnikateľa (faktúry, pokladničné doklady, zápočtové listy a pod.),
d. výpisy z listov vlastníctva vzťahujúce sa k dlžníkovmu aktuálne vlastnenému nehnuteľnému majetku, ktorý
je, resp. bol súčasťou Rozhodujúceho majetku,
e. tzv. veľké technické preukazy motorových vozidiel vzťahujúce sa k dlžníkovmu aktuálne vlastnenému
majetku, resp. k majetku, ktorý je alebo bol súčasťou Rozhodujúceho majetku,
f. zoznam súdnych konaní, rozhodcovských konaní, exekučných konaní, správnych konaní a dobrovoľných
dražieb vedených v súvislosti s Rozhodujúcim majetkom v období posledných piatich (5) rokov od podania
návrhu na vyhlásenie konkurzu spolu s príslušnými rozhodnutiami, ktoré boli v takýchto konaniach vydané,
g. nájomné, podnájomné a leasingové zmluvy týkajúce sa Rozhodujúceho majetku, ktoré uzavrel dlžník v
období posledných piatich (5) rokov od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu, spolu s označením
prípadov, kedy bola účastníkom takýchto zmluvných vzťahov osoba majúca postavenie dlžníkovi
spriaznenej osoby v zmysle ustanovenia § 9 ZKR,
h. súpis všetkých účtov, ktorých majiteľom je dlžník, resp. bol dlžník v období posledných piatich (5) rokov od
podania návrhu na vyhlásenie konkurzu,
i. aktuálne platné mandátne zmluvy, resp. iné obdobné zmluvy a platné plnomocenstvá,
j. zoznam platných pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonaných mimo pracovný pomer zamestnancov
Dlžníka,
k. podrobnú správu o spôsobe naloženia so ziskom dlžníka za obdobie posledných piatich (5) rokov od
podania návrhu na vyhlásenie konkurzu.
Predmetné doklady žiadam doručiť osobne do kancelárie správcu v Bratislave na ul. Námestie SNP 19, 811 01
Bratislava najneskôr dňa 03.03.2017 s tým, že tie z požadovaných dokladov, resp. dokumentácie, ktoré máte v
elektronickej podobe, žiadam doručiť aj v elektronickej podobe na adresu polackova@poradenska.sk
Osobitne Vás pritom upozorňujem na ustanovenia § 73 ods. 2 ZKR podľa ktorých platí, že „Zoznam majetku je
úpadca povinný zostaviť a odovzdať správcovi do 15 dní od vyhlásenia konkurzu; ak už zoznam majetku pripojil k
návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo poskytol predbežnému správcovi, je povinný poskytnúť správcovi v rovnakej
lehote doplnenie tohto zoznamu. Predložený zoznam majetku alebo doplnenie tohto zoznamu je úpadca povinný
podpísať a výslovne v ňom uviesť, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné; podpis úpadcu musí byť úradne
osvedčený. Spolu so zoznamom majetku alebo doplnením tohto zoznamu je úpadca povinný odovzdať správcovi aj
všetky ďalšie doklady týkajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu.“.
Súčasne Vás upozorňujem, že:
a)
V zmysle ustanovenia § 44 ods. 1 ZKR oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim
konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu
prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu.
b)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 1 ZKR, je Úpadca povinný poskytnúť správcovi ním požadovanú
súčinnosť, najmä všetky správcom požadované vysvetlenia vo forme a lehote určenej správcom. Na tento
účel je Úpadca povinný sa aj opakovane dostaviť na požiadanie do kancelárie správcu.
c)

V zmysle ustanovenia § 74 ods. 2 ZKR, povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa tohto zákona rovnako
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c)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 2 ZKR, povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa tohto zákona rovnako
ako úpadca má aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu, prokurista úpadcu, odborný
zástupca zodpovedný za podnikanie úpadcu, likvidátor úpadcu, nútený správca úpadcu a zákonný zástupca
úpadcu; ak je úpadcom právnická osoba bez štatutárneho orgánu, povinnosť poskytnúť súčinnosť správcovi
rovnako ako úpadca má aj osoba, ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu naposledy.
d)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 3 ZKR, ak Úpadca alebo osoby uvedené v § 74 ods. 2 ZKR
neposkytnú správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd ich na návrh správcu vyzve, aby
správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od doručenia výzvy poskytli s poučením o možnosti ich
predvedenia alebo uloženia pokuty.
e)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 4 ZKR, ak Úpadca alebo osoby uvedené v § 74 ods. 2 ZKR ani na
výzvu súdu súčinnosť správcovi neposkytnú, súd môže na návrh správcu nariadiť ich predvedenie na súd,
aby podali vysvetlenie; na podaní vysvetlenia sa môže zúčastniť správca, člen veriteľského výboru alebo
zabezpečený veriteľ zistenej zabezpečenej pohľadávky.
f)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 5 ZKR, ak osoba uvedená v § 74 ods. 2 ZKR ani na výzvu súdu
neposkytne správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd jej môže uznesením uložiť na návrh
správcu pokutu do 165 000 eur.
Poučenie:
Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddlžení tým, že
nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo uvedie nepravdivé údaje v zozname
aktív a pasív dopúšťa sa trestného činu marenia konkurzného konania alebo vyrovnacieho konania podľa § 242
ods. 1 a 2 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Kto marí konkurzné konanie tým, že zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do
konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo
zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopúšťa sa trestného činu marenia
konkurzného konania alebo vyrovnacieho konania podľa § 2432 ods. 1 až 4 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Zároveň ako správca Vás poučujem v zmysle § 74 ods. 1 posledná veta ZKR, že podľa § 242 a 243 zákona č.
300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov:
„(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo
b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že
a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
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d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
spôsobí ním väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí
ním škodu veľkého rozsahu.“

S úctou,

JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Správca

K004160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Tehlár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 909/21, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.7.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/14/2015 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/14/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Konečnýrozvrhvšeobecnejpodstaty

Všeobecná časť:

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne zo dňa 13.10.2015 č.k. 40/14/2015 som bol ustanovený správcom
konkurznej podstaty úpadcu Ing. Ján Tehlár, nar. 18.7.1951, Obchodná 909/21, Trenčín 911 05, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 199/2015 zo dňa 16.10.2015.

Vo veci konkurzného konania úpadcu Ing. Ján Tehlár, nar. 18.7.1951 som speňažil tento majetok, ktorý patrí do
všeobecnej podstaty:
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1) iné majetkové právo
suma : 1 700.-eur
Mena : 1 700.-eur
súpisová hodnota : 1 700.-eur
deň zapísania majetku : 27.1.2016
dôvod zapísania majetku : podľa ustanovenia § 67 ods.1 a)

2) peňažná pohľadávka
suma : 100.-eur
Mena : 100.-eur
súpisová hodnota : 100.-eur
deň zapísania majetku : 27.1.2016
dôvod zapísania majetku : podľa ustanovenia § 67 ods.1 a)

3) peňažná pohľadávka
suma : 100.-eur
Mena : 100.-eur
súpisová hodnota : 100.-eur
deň zapísania majetku : 29.6.2016
dôvod zapísania majetku : podľa ustanovenia § 67 ods.1 a)

4) peňažná pohľadávka
suma : 100.-eur
Mena : 100.-eur
súpisová hodnota: 100.-eur
deň zapísania majetku: 29.6.2016

dôvod zapísania majetku: podľa ustanovenia § 67 ods.1 a)
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5) peňažná pohľadávka
suma : 100.-eur
Mena : 100.-eur
súpisová hodnota: 100.-eur
deň zapísania majetku : 29.6.2016
dôvod zapísania majetku : podľa ustanovenia § 67 ods.1 a)

6) peňažná pohľadávka
suma : 100.-eur
Mena : 100.-eur
súpisová hodnota : 100.-eur
deň zapísania majetku : 29.6.2016
dôvod zapísania majetku : podľa ustanovenia § 67 ods.1 a)

7) peňažná pohľadávka
suma : 497,91.-eur
Mena : 497,91.-eur
súpisová hodnota : 497,91.-eur
deň zapísania majetku : 15.12.2016
dôvod zapísania majetku : podľa ustanovenia § 67 ods.1 a)

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 20/2016, č. 128/2016, č. 240/2016.

Speňaženie majetku pod bodom 1) – úpadca vkladal na účet zriadený za účelom konkurzu finančné prostriedky v
celkovej výške 1 700.-eur – z pracovnej činnosti.

Speňaženie majetku pod bodom 2) – úpadca vkladal na účet zriadený za účelom konkurzu finančné prostriedky v
celkovej výške 100.-eur – z pracovnej činnosti.

Speňaženie majetku pod bodom 3) – úpadca vkladal na účet zriadený za účelom konkurzu finančné prostriedky v
celkovej výške 100.-eur – z pracovnej činnosti.

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

75

Obchodný vestník 38/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.02.2017

Speňaženie majetku pod bodom 4) – úpadca vkladal na účet zriadený za účelom konkurzu finančné prostriedky v
celkovej výške 100.-eur – z pracovnej činnosti.

Speňaženie majetku pod bodom 5) – úpadca vkladal na účet zriadený za účelom konkurzu finančné prostriedky v
celkovej výške 100.-eur – z pracovnej činnosti.

Speňaženie majetku pod bodom 6) – úpadca vkladal na účet zriadený za účelom konkurzu finančné prostriedky v
celkovej výške 100.-eur – z pracovnej činnosti.

Speňaženie majetku pod bodom 7) – nespotrebovaná časť preddavku v celkovej výške 497,91.-eur.

Spolu výťažok zo všeobecnej podstaty je 2 697,91.-eur

Oddelená podstata vytvorená nebola .

Rozvrhová časť :

Celková suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty:
2 697,91.-eur

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate : 2 417,29.-eur

Celková suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov: 280,62.-eur
Uspokojené pohľadávky proti podstate

Názov veriteľa prihlásená suma uspokojená suma poradie
Slovenská pošta a.s. 55.-eur 55.-eur písm. c /poštové ceniny/
VÚB a.s. 6.-eur 6.-eur písm. c /vedenie účtu/
VUB a.s. 24.-eur 24.-eur písm. c /súčinnosť/
TATRA banka a.s. 30.-eur 30.-eur písm. c /súčinnosť/
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Slovenská sporiteľňa a.s. 24.-eur 24.-eur písm. c /súčinnosť/
VÚB a.s. 6.-eur 6.-eur písm. c /vedenie účtu/
MIP s.r.o. 39,43.-eur 39,43.-eur písm. c /kancel.potreby/
Mgr. Martin Hurtiš 10.-eur 10.-eur písm. c /tel. poplatky/
VÚB a.s. 6.-eur 6.-eur písm. c /vedenie účtu/
Mgr. Martin Hurtiš 33,16.-eur 33,16.-eur písm. c /cestovný príkaz/
Jozef IGAZ 0,50.-eur 0,50.-eur písm. c /parkovné v TN/
VÚB a.s. 6.-eur 6.-eur písm. c /vedenie účtu/
Mgr. Martin Hurtiš 10.-eur 10.-eur písm. c /tel. poplatky/
VÚB a.s. 6.-eur 6.-eur písm. c /vedenie účtu/
Mgr. Martin Hurtiš 31,93.-eur 31,93.-eur písm. c /cestovný príkaz/
Jozef IGAZ 1,50.-eur 1,50.-eur písm. c /parkovné v TN/
Mgr. Martin Hurtiš 10.-eur 10.-eur písm. c /tel. poplatky/
VÚB a.s. 6.-eur 6.-eur písm. c /vedenie účtu/
Ľudmila Hvizdošová 600.-eur 600.-eur písm. c /výž. pre dieťa/
VÚB a.s. 6.-eur 6.-eur písm. c /vedenie účtu/
Mgr. Martin Hurtiš 5.-eur 5.-eur písm. c /tel. poplatky/
Ľudmila Hvizdošová 100.-eur 100.-eur písm. c /výž. pre dieťa/
VÚB a.s. 6.-eur 6.-eur písm. c /vedenie účtu/
Mgr. Martin Hurtiš 5.-eur 5.-eur písm. c /tel. poplatky/
Ľudmila Hvizdošová 100.-eur 100.-eur písm. c /výž. pre dieťa/
VÚB a.s. 6.-eur 6.-eur písm. c /vedenie účtu/
Mgr. Martin Hurtiš 5.-eur 5.-eur písm. c /tel. poplatky/
Ľudmila Hvizdošová 100.-eur 100.-eur písm. c /výž. pre dieťa/
VÚB a.s. 6.-eur 6.-eur písm. c /vedenie účtu/
Mgr. Martin Hurtiš 5.-eur 5.-eur písm. c /tel. poplatky/
Ľudmila Hvizdošová 100.-eur 100.-eur písm. c /výž. pre dieťa/
VÚB a.s. 6.-eur 6.-eur písm. c /vedenie účtu/
Mgr. Martin Hurtiš 5.-eur 5.-eur písm. c /tel. poplatky/
Ľudmila Hvizdošová 100.-eur 100.-eur písm. c /výž. pre dieťa/
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VÚB a.s. 6.-eur 6.-eur písm. c /vedenie účtu/
Mgr. Martin Hurtiš 5.-eur 5.-eur písm. c /tel. poplatky/
Mgr. Martin Hurtiš- odmena 663,88.-eur 663,88.-eur písm. a
VÚB a.s. 6.-eur 6.-eur písm. c /vedenie účtu/
VÚB a.s. 6.-eur 6.-eur písm. c /vedenie účtu/
VÚB a.s. 6.-eur 6.-eur písm. c /vedenie účtu/
VÚB a.s. 6.-eur 6.-eur písm. c /vedenie účtu/
VÚB a.s. 6.-eur 6.-eur písm. c /vedenie účtu/
VÚB a.s. 6.-eur 6.-eur písm. c /vedenie účtu/
VÚB a.s. 6.-eur 6.-eur písm. c /vedenie účtu/
Režijné náklady
na ukončenie konkurzu 100.-eur 100.-eur písm.c
Mgr. Martin Hurtiš- odmena 134,89.-eur 134,89.-eur písm. a
OS Trenčín súdny poplatok 5.-eur 5.-eur písm. k

…............................................................................................................................................
Spolu celkom 2 417,29.-eur

Speňaženie všeobecnej podstaty : 2 697,91.-eur

Pohľadávky proti podstate 2 417,29.-eur
- na uspokojenie 280,62.-eur

Na uspokojenie veriteľov zostala čiastka 280,62.-eur

Veritelia úpadcu budú uspokojený pomerne, a to 0,614%- tami z prihlásenej pohľadávky:
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1.
Allianz Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského
rad
4,
Bratislava
.…..................prihlásená
0,614%............................................................................................................. 0,69-eur

suma

2.
MPL Trading spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava ......prihlásená suma 17 122,66.-eur
0,614%.............................................................................................................105,30-eur

3.
Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bajkálska 30, Bratislava ......prihlásená suma 6 118,20.-eur
0,614%............................................................................................................. 37,63-eur

4.
Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislava, 29.Augusta, Bratislava ......prihlásená suma 15 451,21.-eur
0,614%............................................................................................................. 95.-eur

5.
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava ......prihlásená suma 244,11.-eur
0,614%............................................................................................................. 1,50.-eur

6.
Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava ......prihlásená suma 4 356,36.-eur
0,614%............................................................................................................. 26,74.-eur

7.
Slovenská Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10, Bratislava ......prihlásená suma 757,22.-eur
0,614%............................................................................................................. 4,64.-eur

8.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Želová 2, Bratislava ......prihlásená suma 150.-eur
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0,614%............................................................................................................. 0,92.-eur

9.
Hvizdošová Ľudmila, Hlavná 22, Krompachy ......prihlásená suma 1 336,46.-eur
0,614%............................................................................................................. 8,20.-eur

Týmto žiadam zástupcu veriteľov o schválenie uvedeného rozvrhu.

Správca určil zástupcovi veriteľov 20 – dňovú lehotu na schválenie rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov od
doručenia tohto rozvrhu.

V Prievidzi dňa 20.2.2017

K004161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mojmír Rovnianek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondavská 658/7, 010 01 Žilina - Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2012 S-1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty a zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate
Ing. Gabriela Gregorová, správca úpadcu Mojmír Rovnianek, nar. 14.09.1956, bytom Ondavská 658/7, 010 01
Žilina - Trnové, týmto v súlade s § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje
všetkým veriteľom v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 2K/12/2012 zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty.
Dňa 20.02.2017 zostavil správca zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor 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. Zoznam pohľadávok bude veriteľom k nahliadnutiu v
kancelárii správcu odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Nahliadanie do
zoznamu si dohodnite vopred telefonicky na č.: 0917 277 770 alebo e-mailom: gabriela.gregorova.skp@gmail.com.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie
je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Správca podľa 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.
Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky proti
podstate. V návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho
námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K004162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sobola Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javorová 3070 / 2, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 6K/8/2015 S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/8/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr.Jaroslav Plichta, správca úpadcu: Ing. Miroslav Sobola, nar.: 11.10.1982, bytom Javorová 3070/2, 010 07
Žilina, prechodne bytom: 165 Donore Crescent, Greystone, BT411JA Antrim, North Ireland, Great Britain, v
konkurznom konaní vedenom na Okr. súde Žilina, pod spis. zn 6K/8/2015,
týmto v zmysle ustanovenia § 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 "ZoKR") oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote
na prihlasovanie pohľadávok (§28 ods.2 ZoKR) bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa:
TELERVIS PLUS a.s., Staré Grúnty 7, 841 94 Bratislava, IČO:35 717 769 o celkovej výške prihlásenej sumy
1.476,32.-Eur, ktorú pohľadávku správca zapísal do zoznamu pohľadávok.
V Dolnom Kubíne dňa 20.2.2017
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K004163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z KOVO s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájníková 288, 962 02 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 468 621
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/64/2014 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/64/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok doručených po základnej prihlasovacej lehote

JUDr. Denisa Pejchalová, správca konkurznej podstaty úpadcu A-Z KOVO s.r.o., so sídlom: Hájníková 288, 962 02
Vígľaš, IČO: 45 468 621 v zmysle § 28 ods. 3 ZKR

dňa 1. februára 2017 zapísala do zoznamu pohľadávok pohľadávku, ktorá bola dňa 30. januára 2017 doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláškou pohľadávky veriteľom:

GRENKELEASING, IČO: 43 876 989, so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava

pohľadávka pod por. č. 1

celková prihlásená suma: 1.466,06 eur

K004164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartolo s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 725 725
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Sídlo správcu:
Námestie SNP 19, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/74/2016-S1803
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/74/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Valeri Strelkov
Karberi 28 - 112
Tallinn 139 19
Estónska republika

V Bratislave, dňa 03.02.2016
Sp. zn. súdu:

4K/74/2016

Sp. zn. správcu:

4K/74/2016- S 1803

VEC:
Žiadosť o poukázanie preddavku na úhradu nákladov konkurzu
Vážený Pán Valeri Strelkov,
na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 4K/74/2016 zo dňa 25.01.2017, v právnej veci
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na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 4K/74/2016 zo dňa 25.01.2017, v právnej veci
navrhovateľa - dlžníka: Bartolo s. r. o., so sídlom:, Stromová 13, 831 01 Bratislava, IČO: 46 725 725, obchodná
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 82366/B, oddiel: Sro., v mene
ktorého koná likvidátor zo zoznamu správcov JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie Stromová 13, 831 01
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Bartolo s. r. o., so sídlom:, Stromová 13, 831 01
Bratislava, IČO: 46 725 725, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
vložka č. 82366/B, oddiel: Sro., (ďalej aj ako ,,dlžník“) som bola súdom ustanovená do funkcie predbežného správcu
Dlžníka. Predmetné uznesenie bolo v obchodnom vestníku č. 21/2017, K002137 zverejnené dňa 31.01.2017.
V súvislosti s vykonanou súčinnosťou mi ako predbežnému správcovi vznikajú výdavky, ide najmä o poplatky za
odpovede za žiadosť o poskytnutie súčinnosti v peňažných ústavoch, ako aj iné náklady konania.
Podľa § 13 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov: ,,Povinnosť zaplatiť
preddavok nemá likvidátor dlžníka, ktorý vykonal likvidačnú účtovnú súvahu a zistil, že majetok dlžníka nepostačuje
ani na úhradu preddavku. Odmenu a výdavky predbežného správcu v tom prípade platí štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu dlžníka; ak tieto orgány nie sú ustanovené, odmenu a výdavky predbežného správcu platí
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, ktorý vykonával funkciu naposledy. O nároku predbežného
správcu voči týmto osobám súd rozhodne v uznesení o určení odmeny a výdavkov predbežného správcu; proti
uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.“
Na podklade vyššie uvedeného Vás
žiadam
o poukázanie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v zmysle § 7 ods. 2 Vyhlášky
č. 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,
vo výške 1.659,70 EUR na nasledovné číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK6009000000005123166249,
účet vedený v Slovenskej Sporiteľni, a.s.
S úctou,

JUDr. Veronika Poláčková, LL.M.
Správca

K004165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Štefan Kumičák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 123/3, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.7.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2014 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku
V konkurznej veci úpadcu Ing. Štefana KUMIČÁKA, nar. 10.7.1944, trvale bytom Komenského 123/3, 068 01
Medzilaborce (ďalej v texte aj len ako „ úpadca “ v príslušnom gramatickom tvare), vedenej pod značkou 1K / 1 /
2014 S1624 :
I.
Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Prešov č. k. 1K/1/2014 – 85 zo dňa 28. apríla 2014 (zverejnené v OV č. 85/2014 dňa
6.5.2014 pod K008534) bol vyhlásený na majetok úpadcu konkurz a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Peter
Novosad (ďalej v texte aj len ako „ správca “ v príslušnom gramatickom tvare).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurze si prihlásili svoje pohľadávky títo veritelia :
Veriteľ

Prihlásená pohľadávka (€)

Consumer Finance Holding, a.s.
Home Credit Slovakia, a. s.
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Všeobecná úverová banka, a. s.
Východoslovenská energetika a.s.
Spolu :

58,17
2 596,82
1 585,97
3 838,08
2 273,35
26,82
10 379,21

Zistená suma
(€)
58,17
2 596,82
1 585,97
3 838,08
2 273,35
26,82
10 379,21

Popretá suma
(€)
0
0
0
0
0
0
0

Do konkurzu nebola prihlásená žiadna zabezpečená pohľadávka.
Súpis všeobecnej podstaty je tvorený nasledovnými súpisovými zložkami majetku :
Súp.
Zložka
č.
1

Suma (€)

Byt úpadcu v podielovom spoluvlastníctve (1/1), neskôr 18 000
vyporiadaný v rámci súdneho konania
(9 000 – po vyporiadaní BSM)

2 - 13 Pozemky úpadcu
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Zrážka zo dôchodku 06/2014
Zrážka zo dôchodku 07/2014
Zrážka zo dôchodku 08/2014
Zrážka zo dôchodku 09/2014
Zrážka zo dôchodku 10/2014
Zrážka zo dôchodku 11/2014
Nevyčerpaná časť preddavku predbežného správcu
Zrážka zo dôchodku 12/2014
Zrážka zo dôchodku 01/2015
Zrážka zo dôchodku 02/2015
Zrážka zo dôchodku 03/2015
Zrážka zo dôchodku 04/2015
Zrážka zo dôchodku 05/2015
Zrážka zo dôchodku 06/2015
Zrážka zo dôchodku 07/2015
Zrážka zo dôchodku 08/2015
Zrážka zo dôchodku 09/2015
Zrážka zo dôchodku 10/2015
Zrážka zo dôchodku 11/2015
Zrážka zo dôchodku 12/2015
Zrážka zo dôchodku 01/2016
Zrážka zo dôchodku 02/2016
Zrážka zo dôchodku 03/2016
Zrážka zo dôchodku 04/2016
Zrážka zo dôchodku 05/2016
Zrážka zo dôchodku 06/2016
Zrážka zo dôchodku 07/2016
Zrážka zo dôchodku 08/2016
Zrážka zo dôchodku 09/2016
Zrážka zo dôchodku 10/2016
Zrážka zo dôchodku 11/2016
Zrážka zo dôchodku 12/2016

Pozemky vylúčené zo súpisu dodatočne
základe pokynu zástupcu veriteľov
254,72
254,72
254,72
254,72
254,72
254,72
444,25
254,72
254,72
259,92
259,92
259,92
259,92
259,92
259,92
259,92
259,92
259,92
259,92
259,92
259,92
261,82
261,82
261,82
261,82
261,82
261,82
261,82
261,82
261,82
261,82
261,82

OV

zo dňa

122
/
27.06.2014
2014
18.12.2014
242/2014
na 122
/
27.06.2014
2014
242/2014 18.12.2014
242/2014 18.12.2014
242/2014 18.12.2014
242/2014 18.12.2014
242/2014 18.12.2014
242/2014 18.12.2014
242/2014 18.12.2014
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017
6/2017
10.01.2017

V Obchodnom vestníku č. 157/2014 bolo dňa 15.08.2014 uverejnené oznámenie o zvolaní opakovanej prvej
schôdze veriteľov. Za zástupcu veriteľov bol na prvej schôdzi veriteľov zvolený veriteľ - Consumer Finance
Holding, a.s.
Súpisová zložka majetku č. 1 (po jej vyporiadaní v rámci konania o vyporiadanie BSM) bola speňažovaná formou
dražby organizovanej správcom dňa 15.07.2016 v zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov, pričom výťažok zo
speňaženia tejto zložky majetku predstavuje 8 800 Eur.
Súpisové zložky majetku č. 2 – 13, ktoré predstavovali spoluvlastnícke podiely úpadcu na pozemkoch boli vylúčené
zo súpisu po udelení súhlasu zástupcom veriteľov zo dňa 04.08.2016.
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Dňa 10.01.2017 bolo v Obchodnom vestníku č. 6 / 2017 zverejnené oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate spolu so zámerom zostaviť konečný rozvrh.
II.
Rozvrhová časť

A) Príjmová časť
Suma výťažku vo výške: 8 036,82 € (predstavuje zrážky z dôchodku úpadcu počas konkurzného konania poňaté do
súpisu majetku).
Suma výťažku vo výške: 8 800 € (predstavuje výťažok zo speňaženia nehnuteľného majetku).
Suma výťažku vo výške: 444,25 € (predstavuje nevyčerpanú časť zloženého preddavku).
Spolu výťažok v celkovej sume 17 281,07 Eur.

B) Výdavková časť
Počas konkurzu boli uspokojené pohľadávky proti všeobecnej podstate vo výške 2 426,03 €, v súlade s § 87 ZKR,
ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti so správou a speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu za
obdobie od vyhlásenia konkurzu ku dňu podania návrhu konečného rozvrhu výťažku.
Spolu je suma uspokojených pohľadávok proti všeobecnej podstate vo výške 2 426,03 €.
Odmena správcu z výťažku po vykonaní prvej schôdze veriteľov stanovená podľa vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR v platnom
znení – v zmysle § 17 ods. 2 za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi
odmena 5 % z výťažku, ďalej v zmysle § 20 ods. 1 predmetnej vyhlášky - za speňaženie nehnuteľnej veci patrí
správcovi odmena 16 % - 13 % zo sumy výťažku v danom prípade, ako aj odmena v zmysle § 20 ods. 2 predmetnej
vyhlášky - za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením patrí správcovi odmena 1% z
výťažku.
Výpočet odmeny správcu: suma získaná ako zrážka z dôchodku počas konkurzného konania = 8 036,82 € x 5 % =
401,84 € + suma získaná zabezpečením peňažných prostriedkov = 444,25 € x 1 % = 4,44 € + suma získaná
speňažením nehnuteľného majetku úpadcu = (33,19 € x 16 %) + (298,75 € x 15 %) + (2987,45 € x 14 %) + (5
480,61 € x 13 %)= 1 180,84 €
Odmena správcu z výťažku vo výške spolu: 1 587,12 €.
Predpokladané náklady na ukončenie konkurzu:
Za účelom ukončenia konkurzného konania správca predpokladá výdavky vo výške 500 €, ktoré budú pozostávať z
poštových poplatkov, z nákladov na tlač, z nákladov na administratívny materiál a vedenie účtu / prevodové príkazy,
vedenie archívu a ekonomické služby.
Náklady spojené s ukončením konkurzného konania vo výške 500 €.
Súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty vo
výške 34,50 €. (Položka 5 písm. d/ sadzobníka súdnych poplatkov – zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch).
Spolu výdavky celkom vo výške: 4 547,65 €.
Rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Zistená suma

Miera uspokojenia

Suma na rozvrh
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Veriteľ
Consumer Finance Holding, a.s.
Home Credit Slovakia, a. s.
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Všeobecná úverová banka, a. s.
Východoslovenská energetika a.s.
Spolu :

Konkurzy a reštrukturalizácie
Zistená suma
(€)
58,17
2 596,82
1 585,97
3 838,08
2 273,35
26,82
10 379,21

Miera uspokojenia
(%)
100
100
100
100
100
100

Deň vydania: 23.02.2017
Suma na rozvrh
(€)
58,17
2 596,82
1 585,97
3 838,08
2 273,35
26,82
10 379,21

V zmysle §101 ods. 1 ZKR správca žiada zástupcu veriteľov o schválenie konečného rozvrhu výťažku v
lehote 15 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného výťažku v Obchodnom vestníku, prípadne o
podanie odôvodnených námietok a to v písomnej forme na adresu správcu v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
návrhu konečného výťažku v Obchodnom vestníku.
JUDr. Peter Novosad, LL.M.

K004166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 1175/2, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Eisteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2016 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty Ing. Marian Mikuš úpadcu Juraj Harvan, nar. 13.06.1972, trvalým bytom Zvolenská
1175/2, 821 09 Bratislava, oznamuje v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ZKR), že veriteľ Katarína Volanská, Zvolenská 1175/2, 821 09 Bratislava, doručil správcovi jednu (1) prihlášku
pohľadávok v celkovej výške 27.811,22 EUR po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Prihláška je v zmysle ust. § 31 ods. 1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.

V Bratislave, dňa 14.02.2017

Ing. Marian Mikuš, správca

K004167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šlapáková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikov rad 469/13, 935 26 Starý Tekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/41/2015 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K41/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vec: Návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
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Všeobecná časť

Uznesením č. 31K/41/2015-109 zo dňa 17.8.2015 Okresný súd v Nitre vyhlásil malý konkurz na majetok úpadcu
Anna Šlapáková, nar. 17.5.1959, bytom Palárikov rad 469/13, 935 26 Starý Tekov. Za správcu konkurznej
podstaty ustanovil JUDr. Tatianu Timoranskú, so sídlom kancelárie na Podzámka 32, 940 01 Nové Zámky.

V súlade s ust. § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov Vám ako príslušnému
orgánu predkladám podľa ust. § 96 ods. 5 a ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov
nasledovný návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

Pohľadávky si prihlásili 2 veritelia, a to Poštová banka, a.s. a Všeobecná úverová banka, a.s.. Všetky pohľadávky
boli prihlásené ako nezabezpečené. Celková prihlásená suma pohľadávok je 20.581,14 €, z toho zistená suma
predstavuje 20.581,14 €. Správcom nebola popretá žiadna pohľadávka.

V súlade s § 76 ods. 2 ZKR bol v predmetnom konkurze vyhotovený súpis majetku všeobecnej podstaty zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 200/2015 a následne doplnený a opravený nasledujúcimi zverejneniami v Obchodnom
vestníku č. 4/2016, 101/2016, 107/2016 a č. 191/2016. Dňa 20.2.2017 správca zadal zverejnenie doplnenia súpisu
majetku – išlo o zrážky, ktoré boli pripísané na účet po zverejnení oznamu o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty a tieto sú zohľadnené v tomto rozvrhu.

Majetok všeobecnej podstaty tvoria súpisové zložky majetku v celkovej výške 6601,51 € a to:

1. Finančná hotovosť v sume 1300 €
2. Nehnuteľnosti:

·
·
·
·
·

·

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Starý Tekov, kat. územie: Starý Tekov, LV č. :
810 ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu a to nasledujúce parcely:
parc. č. 2038/1, orná pôda, 366 m2, spoluvlastnícky podiel 2/24, súpisová hodnota 23,88 €
parc. č. 2038/2, orná pôda, 4601 m2, spoluvlastnícky podiel 2/24, súpisová hodnota 300,21 €
parc. č. 2039/1, orná pôda, 452 m2, spoluvlastnícky podiel 2/24, súpisová hodnota 29,49 €
parc. č. 2039/2, orná pôda, 1471 m2, spoluvlastnícky podiel 2/24, súpisová hodnota 95,98 €

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Starý Tekov, kat. územie: Starý Tekov, LV č. :
816 ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu a to nasledujúce parcely:
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·
·
·
·
·

parc. č. 2591/1, orná pôda, 2271 m2, spoluvlastnícky podiel 1/3, súpisová hodnota 592,73 €
parc. č. 1463/1, orná pôda, 1193 m2, spoluvlastnícky podiel 1/3, súpisová hodnota 311,37 €
parc. č. 1463/2, orná pôda, 861 m2, spoluvlastnícky podiel 1/3, súpisová hodnota 224,72 €
parc. č. 2590/1, orná pôda, 1084 m2, spoluvlastnícky podiel 1/3, súpisová hodnota 282,92 €
parc. č. 1400/2, orná pôda, 4690 m2, spoluvlastnícky podiel 1/3, súpisová hodnota 1.224,09 €

·

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Starý Tekov, kat. územie: Starý Tekov, LV č. :
817 ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu a to nasledujúce parcely:
parc. č. 1352/1, orná pôda, 423 m2, spoluvlastnícky podiel 1/6, súpisová hodnota 55,20 €

·

·
·

·
·

·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Starý Tekov, kat. územie: Starý Tekov, LV č. :
818 ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu a to nasledujúce parcely:
parc. č. 1995, orná pôda, 4798 m2, spoluvlastnícky podiel 1/12, súpisová hodnota 313,06 €

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Starý Tekov, kat. územie: Starý Tekov, LV č. :
819 ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu a to nasledujúce parcely:
parc. č. 817/1, orná pôda, 1085 m2, spoluvlastnícky podiel 1/12, súpisová hodnota 70,79 €

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Starý Tekov, kat. územie: Starý Tekov, LV č. :
1484 ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu a to nasledujúce parcely:
parc. č. 1724, orná pôda, 1584 m2, spoluvlastnícky podiel 1/10, súpisová hodnota 124,02 €

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Starý Tekov, kat. územie: Starý Tekov, LV č. :
1582 ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape a to nasledujúce parcely:
parc. č. 772/1, trvalý trávnatý porast, 4914 m2, spoluvlastnícky podiel 52/60240, súpisová hodnota 1 €
parc. č. 772/19, trvalý trávnatý porast, 15 m2, spoluvlastnícky podiel 52/60240, súpisová hodnota 1 €
parc. č. 772/30, trvalý trávnatý porast, 5002 m2, spoluvlastnícky podiel 52/60240, súpisová hodnota 1 €
parc. č. 772/33, trvalý trávnatý porast, 131 m2, spoluvlastnícky podiel 52/60240, súpisová hodnota 1 €
parc. č. 772/38, trvalý trávnatý porast, 7000 m2, spoluvlastnícky podiel 52/60240, súpisová hodnota 1 €
parc. č. 1105/10, vodná plocha, 289 m2, spoluvlastnícky podiel 52/60240, súpisová hodnota 1 €
parc. č. 1129, trvalý trávnatý porast, 72056 m2, spoluvlastnícky podiel 52/60240, súpisová hodnota 7,78 €
parc. č. 1238/1, orná pôda, 65870 m2, spoluvlastnícky podiel 52/60240, súpisová hodnota 44,52 €
parc. č. 1238/2, trvalý trávnatý porast, 2738 m2, spoluvlastnícky podiel 52/60240, súpisová hodnota 1 €
parc. č. 1238/3, trvalý trávnatý porast, 1509 m2, spoluvlastnícky podiel 52/60240, súpisová hodnota 1 €
parc. č. 1238/5, trvalý trávnatý porast, 101683 m2, spoluvlastnícky podiel 52/60240, súpisová hodnota
10,98 €
parc. č. 1239/1, trvalý trávnatý porast, 25624 m2, spoluvlastnícky podiel 52/60240, súpisová hodnota 2,76 €
parc. č. 1239/2, zastavaná plocha a nádvorie, 554 m2, spoluvlastnícky podiel 52/60240, súpisová hodnota 1
€
parc. č. 1239/3, trvalý trávnatý porast, 609 m2, spoluvlastnícky podiel 52/60240, súpisová hodnota 1 €
parc. č. 1240, ostatná plocha, 22396 m2, spoluvlastnícky podiel 52/60240, súpisová hodnota 1 €
parc. č. 1241, trvalý trávnatý porast, 680 m2, spoluvlastnícky podiel 52/60240, súpisová hodnota 1 €

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Starý Tekov, kat. územie: Starý Tekov, LV č. :
1582 ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu a to nasledujúce parcely:
parc. č. 773/2, orná pôda, 422 m2, spoluvlastnícky podiel 52/60240, súpisová hodnota 1 €
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Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Starý Tekov, kat. územie: Starý Tekov, LV č. :
1719 ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu a to nasledujúce parcely:
parc. č. 772/1, trvalý trávnatý porast, 10140 m2, spoluvlastnícky podiel 52/60240, súpisová hodnota 1,09 €
parc. č. 772/3, trvalý trávnatý porast, 2670 m2, spoluvlastnícky podiel 52/60240, súpisová hodnota 1 €
parc. č. 1283/3, orná pôda, 419 m2, spoluvlastnícky podiel 52/60240, súpisová hodnota 1 €

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Starý Tekov, kat. územie: Starý Tekov, LV č. :
1915 ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu a to nasledujúce parcely:
parc. č. 1723, orná pôda, 1625 m2, spoluvlastnícky podiel 1/4, súpisová hodnota 318,09 €

Súpisová hodnota nehnuteľností bola určená odhadom, tieto správca dal v súlade so záväzným pokynom
súdu , ktorý bol v tom čase veriteľským orgánom, oceniť znalcom Ing. Danou Lančaričovou, dve parcely
boli predané v dražbe, ostatné nehnuteľnosti v rámci využitia predkupného práva kúpili spoluvlastníci,
pričom všetky nehnuteľnosti sa predali za cenu určenú znalcom. Nehnuteľnosti boli predané za
celkovú cenu 2106,01 €.

1. Zrážky zo mzdy úpadcu:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
1.
·
·

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac september 2015 vo výške 184,54 €
Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac október 2015 vo výške 184,54 €
Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac november 2015 vo výške 184,54 €
Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac december 2015 vo výške 184,54 €
Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac január 2016 vo výške 184,54 €
Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac február 2016 vo výške 116,44 €
Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac marec 2016 vo výške 128,17 €
Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac apríl 2016 vo výške 111,07 €
Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac máj 2016 vo výške 120,33 €
Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac jún 2016 vo výške 135,05 €
Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac júl 2016 vo výške 128,88 €
Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac august 2016 vo výške 169,85 €
Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac september 2016 vo výške 192,95 €
Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac október 2016 vo výške 149,21 €
Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac november 2016 vo výške 158,61 €
Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac december 2016 vo výške 171,16 €
Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac január 2017 vo výške 159,65 €
Nájomné:
nájom za poľnohospodársku pôdu za rok 2015 v sume 22,51 €
nájom za poľnohospodársku pôdu za rok 2016 v sume 22,51 €

1. Nespotrebovaná časť preddavku na náklady konkurzu vo výške 486,41 €

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

89

Obchodný vestník 38/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.02.2017

V súlade s § 96 ods. 2 a § 101 ZKR správca uverejnil oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 250/2016 zo dňa
30.12.2016.

V zmysle § 96 ods. 5 a §101 ZKR správca pripravil rozvrh zo všeobecnej podstaty, ktorý pred jeho zverejnením
v Obchodnom vestníku doručil príslušnému orgánu – Poštová banka a.s., ktorý bol zvolený za zástupcu veriteľov.

Rozvrhová časť

Majetok tvoriaci všeobecnú podstatu predstavovali zrážky zo mzdy úpadcu, nespotrebovaná časť preddavku na
úhradu nákladov konkurzu, finančná hotovosť zložená úpadcom, kreditný úrok, nehnuteľnosti a nájom za
poľnohospodársku pôdu.

Majetok všeobecnej podstaty tvoria súpisové zložky majetku v celkovej výške 6601,62 €, a to :

finančná hotovosť úpadcu

1.300 €

nespotrebovaná časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu

486,41 €

zrážky zo mzdy úpadcu

2664,07 €

nájom za poľnohospodársku pôdu

45,02 €

nehnuteľnosti

2106,01

kreditný úrok

0,11 €

Spolu

6601,62 €

Pohľadávky proti podstate, ktoré majú byť uspokojené z tohto majetku predstavujú sumu 1592,48 € a pozostávajú
z nasledovných položiek:

4.8.2015

poštovné, správca

1,15

4.8.2015

poštovné, správca

1,30

26.8.2015

poštovné, správca

1,15

27.8.2015

poštovné, správca

1,15

3.9.2015

poštovné, správca

1,15

8.9.2015

poštovné, správca

1,15

10.9.2015

poštovné, správca

1,55

11.9.2015

poštovné, správca

1,15

25.9.2015

poštovné, správca

1,15

25.9.2015

poštovné, správca

1,15

28.9.2015

poštovné, správca

1,15

7.10.2015

poštovné, správca

1,15
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9.10.2015

poštovné, správca

1,15

12.10.2015

poštovné, správca

1,15

26.10.2015

poštovné, správca

1,15

10.11.2015

poštovné, správca

1,15

27.11.2015

poštovné, správca

2,30

14.12.2015

odmena správcu

663,88

bankové popl. 4.Q. 2015

18,00

11.1.2016

poštovné, správca

1,15

27.1.2016

poštovné, správca

1,15

28.1.2016

poštovné, správca

1,15

28.1.2016

poštovné, správca

1,15

8.3.2016

poštovné, správca

1,15

Bankové popl. 1.Q 2016

18,00

13.4.2016

poštovné, správca

1,15

15.4.2016

poštovné, správca

1,15

21.4.2016

poštovné, správca

1,15

29.4.2016

poštovné, správca

1,16

6.6.2016

poštovné, správca

2,70

6.6.2016

znalečné, znalec

127,00

13.6.2016

poštovné, správca

18,60

30.6.2016

poštovné, správca

1,15

bankové popl. 2. Q. 2016

18,00

8.7.2016

poštovné, správca

1,15

1.8.2016

poštovné, správca

6,20

13.9.2016

poštovné, správca

1,15

23.9.2016

poštovné, správca

1,15

bankové popl. 3. Q 2016

18,00

3.10.2016

poštovné, správca

3,40

10.10.2016

poštovné, správca

1,25

27.10.2016

poštovné, správca

1,25

31.10.2016

overenie podpisu, správca

12,00

3.11.2016

osvedčenie kópie, správca

12,77

3.11.2016

poštovné, správca

3,40

8.11.2016

cestovné, správca

56,52

11.11.2016

poštovné, správca

1,25

11.11.2016

poštovné, správca

1,25

2.12.2016

poštovné, správca

2,80

27.12.2016

dražba, notár

88,01

bankové popl. 4.Q. 2016

18

súdny popl. z výťažku

13,00

odmena správcu zo speňaž.

450,99

Odmenu správcu som vypočítala z výťažku nasledovne:
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1 % zo sumy 1.300 € (finančná hotovosť zložená úpadcom) = 13 €

5 % zo sumy 2664,07 € (zrážky zo mzdy) = 133,20 €

16 % zo sumy 33,19 €

= 5,31 €

15 % zo sumy 331,94 € – 33,19 €

= 44,81 €

14 € zo sumy 2151,03 € - 331,94 €

= 254,81 €

odmena zo speňaženia nehnuteľností a nájmu celkom = 304,79 €

spolu = 450,99 €

Proti zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v 30 dňovej lehote od zverejnenia zostavenia zoznamu pohľadávok
a zámeru zostaviť končený rozvrh výťažku doručené žiadne námietky. Zostavenie zoznamu pohľadávok a zámer
zostaviť konečný rozvrh výťažku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 250/2016 zo dňa 30.12.2016.

Z celkového výťažku zo všeobecnej podstaty v sume 6601,62 €, majú byť uspokojené pohľadávky proti podstate
vo výške 1592,48 €.

Čistý výťažok zo všeobecnej podstaty tak predstavuje sumu 5009,14 €, výška všetkých zistených nezabezpečených
pohľadávok spolu predstavuje sumu 20581,14 €. Miera uspokojenia každého veriteľa nezabezpečenej pohľadávky
typu ,,e,, je 24,3384963126 %, pričom jednotliví veritelia budú uspokojení nasledovne:

Názov veriteľa

Prihlásená suma

Zistená suma

suma na uspokojenie

Poštová banka, a.s.

6096,86 €

6096,86 €

1483,88 €

Poštová banka, a.s.

6173,51 €

6173,51 €

1502,54 €

Poštová banka, a.s.

1708,90 €

1708,90 €

415,92 €

Všeobecná úverová banka, a.s.

660,05 €

660,05 €

160,65 €

Všeobecná úverová banka, a.s.

2043,19 €

2043,19 €

Všeobecná úverová banka, a.s.

3898,63 €

3898,63 €

948,87 €

spolu

20581,14 €

20581,14 €

5009,14 €

497,28 €

Poučenie správcu:

Podľa § 96 ods. 1 posledná veta ZKR náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej
pohľadávky sám.
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V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 v spojitosti s § 96 ods. 5 zákona 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien
a doplnkov Vám predkladám návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu a určujem Vám ako
zástupcovi veriteľov na jeho schválenie lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku.

V uvedenej lehote môže zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu uplatniť
odôvodnené námietky. Jednotlivý veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu po
predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 0918 907 247 alebo 035/6401813 a vo vyššie spomenutej lehote
môžu požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu uplatnil odôvodnené námietky.

JUDr. Tatiana Timoranská, správca

K004168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Tóthová rod. Vargová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarková 44, 076 63 Malé Ozorovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/17/2016 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/17/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku

číslo : 9

všeobecná podstata

Opis súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac december 2016 a január 2017
Deň zapísania majetku: 20.2.2017
Dôvod zapísania majetku: príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu
Hodnota zapísaného majetku: 236,14.--€

K004169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Poledno
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 255, 900 45 Most pri Bratislave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA,LL.M.,PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 6K/60/2015_S 1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/60/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

OPRAVA ZNENIA NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
ZVEREJNENÉHO V OBCHODNOM VESTNÍKU č. 23/17 DŇA 02.02.2017

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
(Ďalej aj ako „Návrh rozvrhu“)

I.

VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU

I.I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Uznesením Okresného súdu Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Poledno, nar. 30.06.1978,
bydlisko: Budovateľská 255, 900 46 Most pri Bratislave, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Michal Poledno, nar. 30.06.1978, Budovateľská 255, 900 46 Most pri Bratislave, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Michal Poledno, nar. 30.06.1978, Budovateľská 255, 900 46 Most pri Bratislave (ďalej len „Úpadca“) a Mgr.
Milena Nosková, so sídlom kancelárie: Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu: S1313 bola ustanovená za
správcu Úpadcu. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň 12.04.2016.

I.

ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU

II.I. ZÁKONNÉ USTANOVENIA
Podľa § 95 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“):
Nezabezpečení veritelia
(1) 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 § 101 ZKR:
Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov
(1) 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 (ďalej len "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.
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(2) Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov
oddelených podstát.

II.I. NÁVRH ROZVRHU
S poukazom na vyššie uvedené Správca predkladá Návrh rozvrhu a žiada Zástupcu veriteľov o schválenie Návrhu
rozvrhu zo dňa 30.01.2017 podľa návrhu Správcu, a to nasledovne:

Konečný rozvrh - všeobecne
P.
spôsob
opis súpisovej zložky majetku
č.
speňaženia

výťažok zo speňaženia

celková výška
priradených p.p.
vrátane odmeny
správcu

čistý výťažok

Pohľadávky - zrážky zo mzdy
1 úpadcu za obdobie konkurzu
(47/2016 - 11/2016)

9 558,87 €

978,38 €

8 580,49 €

2 Preddavok

1 659,70 €

169,87 €

1 489,83 €

3 Nespotrebovaná časť preddavku

415,31 €

42,51 €

372,80 €

11 633,88 €

1 190,76 €

10 443,12 €

P. Názov/meno a priezvisko
č. veriteľa

prihlásená
celková suma
pohľadávky
(EUR)

výška uspokojenia
percento uspokojenia
úhrn uspokojenia
pohľadávky
pohľadávky konečným
veriteľa konečným
konečným rozvrhom
rozvrhom
rozvrhom (EUR)
(EUR)

1 Všeobecná úverová banka, a.s. 3 992,44 €

3,02%

120,64 €

2 Všeobecná úverová banka, a.s. 2 078,19 €

3,02%

62,80 €

3 Všeobecná úverová banka, a.s. 3 523,69 €

3,02%

106,48 €

289,92 €

4 Marcel Poláš

244 811,00 €

3,02%

7 397,57 €

7 397,57 €

5

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

28 097,50 €

3,02%

849,03 €

6

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

20 064,62 €

3,02%

606,30 €

7

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

4 941,51 €

3,02%

149,32 €

8

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

11 552,70 €

3,02%

349,09 €

9

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

259,41 €

3,02%

7,84 €

10

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

1 187,90 €

3,02%

35,90 €

11

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

15 742,50 €

3,02%

475,70 €
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12

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

2 767,20 €

3,02%

83,62 €

13

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

1 563,06 €

3,02%

47,23 €

14

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

222,73 €

3,02%

6,73 €

15

Slovenská republika - Daňový
úrad Bratislava

331,93 €

3,02%

10,03 €

2 620,79 €

3,02%

134,84 €

134,84 €

3,02%

10 443,12 €

10443,12

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

Výška celkovej sumy
Výška celkovej sumy Deň úhrady
uplatnenej
uznanej pohľadávky pohľadávky
pohľadávky proti
proti podstate
proti podstate
podstate

16 Consumer Finance Holding, a.s. 4 462,30 €
345 598,68 €
ZOZNAM POHĽADÁVOK PROTI PODSTATE

P.
dátum uplatnenia
č.

Veriteľ

1 15.05.2016-21.07.2016

Mgr. Milena
poštovné
Nosková - správca

2

Okresný súd
Bratislava I

3 24.,08.2016

5,75 €

5,75 €

rozvrh

22,44 €

rozvrh

Mgr. Milena
Odmena správcu do prvej
663,88 €
Nosková - správca schôdze veriteľov

663,88 €

rozvrh

4

Mgr. Milena
Odmena správcu za
Nosková - správca speňažovanie (mzda)

477,94 €

477,94 €

rozvrh

5

Odmena správcu za
Mgr. Milena
speňažovanie
Nosková - správca (nespotrebovaná časť
preddavku)

4,15 €

4,15 €

rozvrh

6

Odmena správcu za
Mgr. Milena
speňažovanie
Nosková - správca
(preddavok)

16,60 €

16,60 €

rozvrh

Súdny poplatok vo výške
0,2 % za konkurzné
22,44 €
konanie

1 190,76 €

Správca týmto žiada Zástupcu veriteľov, aby v lehote 20 dní od zverejnenia Návrhu rozvrhu tento Návrh rozvrhu
schválil, alebo aby v rovnakej lehote uplatnil voči nemu odôvodnené námietky.

Schválenie Návrhu rozvrhu alebo uplatnenie odôvodnených námietok je potrebné doručiť na adresu kancelárie
Správcu: Mgr. Milena Nosková, Zámocká 14, 811 01 Bratislava.

V Bratislave, dňa 20.02.2017
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Mgr. Milena Nosková

K004170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PTK-Echo Services s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešovská 39 / 0, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 263 279
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/21/2016 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/21/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

Typ súpisovej
položky majetku

Dlžník

2

Peňažná
pohľadávka

Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie Zostatok na bankovom účte
1/1
3, 811 06 Bratislava
ku dňu vyhlásenia konkurzu

24,87 €

3

Peňažná
pohľadávka

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
Dostojevského rad 4, 815 74
Bratislava

54,83 €

Preplatok na poistení

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

Číslo súpisovej
položky majetku

1/1

JUDr. Barbora Hudeková, správca.

K004171
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 nasledovných veriteľov, ktorého prihlášky pohľadávok boli správcovi doručené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
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Consumer Finance Holding, a.s.
Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, 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:

Deň vydania: 23.02.2017

1435,06 eur
5
20.2.2017
neuplatnené
413-417
20.2.2017

CEE COLLECT Slovakia, s.r.o.
Križkova 9, 811 04 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:

1344,54 eur
2
20.2.2017
neuplatnené
418-419
20.2.2017

JUDr.Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K004172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOURMALINE -SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 793 348
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/59/2016 S1266
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/59/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D. oznamuje zmenu adresy kancelárie správcu a telefónneho čísla. Do
správcovského spisu vedeného vo veci úpadcu TOURMALINE-SK, s.r.o. “v konkurze”, so sídlom Zvolenská cesta
20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 793 348, č. k.: 4K/59/2016 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00 hod. do 16.00
hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu, spolu s termínom nahliadnutia možno podať písomne na
uvedenej
adrese
správcu,
telefonicky
048/4145541
alebo
elektronickou
poštou
na
adrese: tonhauser@tonhauser.eu.

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

98

Obchodný vestník 38/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.02.2017

K004173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Šalamon
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 25, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský
Sídlo správcu:
Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2009 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/15/2009
Druh podania:
Iné zverejnenie

Konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu v Prešove z 2.6.2009, č.k. 2K/15/2009 – 77, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
Ing. Mariána Šalamona, nar.: 4.2.1951, Komenského 25, 085 01 Bardejov, do funkcie správcu bol ustanovený JUDr.
Peter Rychnavský, Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou.

Zoznam prihlásených nezabezpečených veriteľov:

Uznané
Prihl. pohľ. pohľ.

Por.
Veriteľ:
č.
1.

829,43 €

829,43 €

1.429,01 €

1.429,01 €

277,38 €

277,38 €

1.319,11 €

1.319,11 €

5.

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova, 48, 816 07 Bratislava, IČO:00151653
Pozn. HM & Partners, s.r.o. Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 35 885 459 dňa 30.01.2014 vzali 8.595,39 €
prihl. pohľadávky na sumu 524,19 € (10S) späť

8.595,39 €

6.

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Bardejov, Hurbanova 6, Bardejov, IČO: 30807484
Slovenská konsolidačná, a.s.,Cintorínska
412,17 €
Od 1.12.2010 Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21 81499 Bratislava, IČO: 35776005

412,17 €

7.

TEROX, spol. s r.o., Tehelná 97, Bardejov, IČO: 36672505

100.056,98
100.056,98 €
€

9.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove,

1.103,11€

2.

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Karadžičova č. 8, 821 08 Bratislava,IČO:3542479
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Údernícka č. 5, Bratislava, IČO:
35724803

3.

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005

4.

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66, Bratislava, IČO: 215 759

Dlhý rad č. 16 – 17, 085 71 Bardejov, IČO: 37937774

1.103,11€

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova č. 17,zastúpená Všeobecnou zdravotnou poisťovňou,
612,15 €
612,15 €
a.s., pobočka Bardejov, Tačevská 43, IČO: 35937874
114.634,73
Spolu:
114.634,73 €
€

10.

Po speňažení celého úpadcovho majetku zostavil správca tento konečný rozvrh pre nezabezpečených
veriteľov:
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V konkurze bola získaná od súdneho exekútora JUDr. Michala Brožinu suma 40.762,13 €. JUDr. Brožina si
riadnou prihláškou prihlásil do konkurzu trovy exekúcie v sume 10.250,62 € ako pohľadávku proti podstate a táto
suma – 10.250,62 mu aj bola dňa 15.10.2009 poukázaná.

Zrážkami z dôchodku dlžníka bola získaná suma 3.461,80 €, priradená k všeobecnej podstate

Uspokojenie
Uznaná pohľ. celkom:

Percento
uspokojenia
(%)

Zostatok
konečnom
rozvrhu

829,43 €

191,22 €

23,05

638,21 €

1.429,01 €

331,98 €

23,23

1 097,03 €

277,38 €

277,38 €

63,74 €

22,98

213,64 €

4.

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka
1.319,11 €
10, 813 66, Bratislava, IČO: 215 759

1.319,11 €

306,58 €

23,24

1 012,53 €

5.

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48,
816 07 Bratislava, IČO: 00151653
Platiť sa oplatí s.r.o., so sídlom Košická 56, 82108
Bratislava, IČO: 45 684 618, zast.
8.595,39 €
HM & Partners, s.r.o. Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava,
IČO: 35 885 459 dňa 30.01.2014, (uznesenie OS PO
z 5.12.201 č.k. 2K/15/2009-179); prihl. pohľadávky na
sumu 524,19 € (10S) vzatá späť

8.595,39 €

1.934,09 €)

22,50

6 137,11 €

6.

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka
Bardejov, Hurbanova 6, Bardejov, IČO: 30807484
Slovenská konsolidačná, a.s.,Cintorínska
412,17 €
Od 1.12.2010 Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21
81499 Bratislava, IČO: 35776005

412,17 €

95,61 €

23,20

316,56 €

7.

TEROX, spol. s r.o., Tehelná 97, Bardejov, IČO: 36672505 100.056,98 €

100.056,98 €

23.234,53 €

23,22

76 822,45 €

1.103,11 €

256,12 €

23,22

846,99 €

612,15 €

14,42 €

23,43

468,73 €

23,17

87 553,25 €

Por.
Veriteľ:
č.

Prihl. pohľ.

1.

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Karadžičova č. 8, 821
829,43 €
08 Bratislava, IČO:3542479

2.

EOS KSI Slovensko, s.r.o., Údernícka č. 5, Bratislava, IČO:
1.429,01 €
35724803
Slovenská konsolidačná, a.s.,Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005

3.

9.

10.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove,
rad č. 16 – 17, 085 71 Bardejov, IČO: 37937774

Dlhý

1.103,11€

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova č.
17,zastúpená Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., 612,15 €
pobočka Bardejov, Tačevská 43, IČO: 35937874

114.634,73 € 114.634,73 €
524,19 € 524,19 €
26 557,29 €
____________ ____________
114 110,54 € 114 110,54 €

Spolu:

Pohľadávky proti podstate:

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Veriteľ:
Odmena exekútora

Suma:

Odmena a výdavky správcu
Krajský súd v Bratislave trestná vec
1T 153/2010 – 500
Sociálna poisťovňa
Súdny poplatok

6 042,45 €

10.250,62 €

60,00 €
782,03 €
531,00 €
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17 666,10 €

K004174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zbyněk Šecl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 46/22, 986 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 78/2013 s1266
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 78/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D. oznamuje zmenu adresy kancelárie správcu a telefónneho čísla. Do
správcovského spisu vedeného vo veci úpadcu Zbyněk Šecl, bytom Školská 46/22, 986 01 Nová Baňa č. k.: 1K
78/2013 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných
dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu,
spolu s termínom nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky 048/4145541 alebo
elektronickou poštou na adrese: tonhauser@tonhauser.eu.

K004175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Luptáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenovo 863, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.4.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 51/2014 S1266
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 51/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D. oznamuje zmenu adresy kancelárie správcu a telefónneho čísla. Do
správcovského spisu vedeného vo veci úpadcu Mariana Luptáková, nar. 25.04.1976, bytom Jasenovo 863, 962 05
Hriňová, Slovenská republika č. k.: 1K 51/2014 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jána Cikkera 8,
974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o
nahliadnutie do správcovského spisu, spolu s termínom nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese
správcu, telefonicky 048/4145541 alebo elektronickou poštou na adrese: tonhauser@tonhauser.eu.

K004176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Switch spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 94 / 0, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 911 247
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2016 S1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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Okresný súd Bratislava I
3K/23/2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu – Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava 37, v pracovných dňoch pondelok až
piatok, počas úradných hodín správcu od 9:00 hod do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu
nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo mailom: ing.pirohar@gmail.com, prípadne
na tel. č.: 0905 613 029.
Ing. Anett Pirohár, správca

K004177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Switch spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 94 / 0, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 911 247
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2016 S1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: (ďalej Len „Úpadca“)
Switch spol, s.r.o., so sídlom Štefánikova 94, 900 01 Modra, IČO: 35 911 247 Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Bratislava 1 č. k. 3K/23/2016 zo dňa 06.02.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava 1 No.
3K/23/2016 dated 6th February 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – Switch spol, s.r.o., so
sídlom Štefánikova 94, 900 01 Modra, IČO: 35 911 247.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 14.02.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published on 14th of February 2017. The bankruptcy was
declared as of this date.

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 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 Gazette Journal, 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 Gazette Journal shall be considered. The
debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199
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debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 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. 1BRA).

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 Okresný súd Bratislava I
(§ 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 District Court Bratislava I (§ 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
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).

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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are:
a) Name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) Name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) Legal reason of the establishment of the claim,
d) Order of satisfying the claim from the general property,
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 Gazette Journal (§ 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,
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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
Slovak Republic.

Ing. Anett Pirohár, správca / trustee

K004178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 732 887
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/48/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/48/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze, so sídlom
Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce, IČO: 31 732 887, týmto v súlade s ustanovením § 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 (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa
podľa ustanovenia § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu, sú povinní zložiť na č. účtu v tvare IBAN: SK90 0200 0000 0023 3040 3151,
vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., a to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K004179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusinová Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1964
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/7/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/7/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, správca úpadcu Kristína
Rusinová, narodená: 09.07.1964, trvale bytom: Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta vyhlasuje v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu verejné ponukové konanie na predaj nasledovného motorového
vozidla úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
94/2016 zo dňa 17.05.2016 (K011479):
Popis
Motorové vozidlo zn. KIA RIO DE/M111/511A

Počet ks
1

VIN
KNEDE241276267592

Evidenčné číslo
KS 913 DO

Rok výroby
2007

(ďalej len „Motorové vozidlo“).
Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí. Správca
súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu
výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov. Úspešný záujemca
je povinný v lehote do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz Motorového vozidla
z miesta jeho uskladnenia nachádzajúceho sa vo Zvolene. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné
dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie
správcu s označením: „KONKURZ sp. zn. 26K/7/2016 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“. Lehota na
predkladanie ponúk je15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod..
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne
odmietne aj neúplné ponuky. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať,
ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť
len jednu záväznú ponuku.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na
adresu sídla správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na konkurzný účet
vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK12 0900 0000 0051 1684 5526, BIC: GIBASKBX, zábezpeku na
úhradu kúpnej ceny vo výške 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny. Záujemca je povinný pri zložení
zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri
fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka KIA“. Zábezpeka musí byť
pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka
v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka
musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra pri právnických osobách a
živnostenského registra pri fyzických osobách podnikateľoch (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba
nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu,
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3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje), že záujemca
pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná, pričom ako víťazná
bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote podľa tohto oznámenia so správcom neuzavrie kúpnu
zmluvu alebo v lehote podľa tohto ponukového konania neuhradí kúpnu cenu, čím poruší podmienky tohto
ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej zábezpeky, ktorá za uvedených
podmienok bude správcom započítaná so zloženou zábezpekou (daný návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania). Návrh dohody o zmluvnej pokute zašle správca
záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na: lsrecovery@lawservice.sk
7. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR
8.

doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,

9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii správcu, pričom
o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie
súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna
cena. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
rozhodne správca žrebom o tom, ktorá ponuka, ktorého záujemcu bude víťazná. Správca je oprávnený odmietnuť
všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu
zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán.
Záujemcom uhradená zábezpeka sa v danom prípade započíta na čiastočnú úhradu kúpnej ceny. Lehota splatnosti
kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní
od kedy príslušný orgán doručí správcovi oznámenie o udelení alebo neudelení súhlasu s víťaznou
ponukou záujemcu.
LawService Recovery, k.s., správca

K004180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Albín Cina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Stebníčku 374/22, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/3/2015/S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/3/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku č. 3: Iná majetková hodnota
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis: Zrážka zo mzdy za 06/2016
Celková suma: 50,00 €
Súpisová hodnota majetku: 50,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 25.07.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 4: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 07/2016
Celková suma: 50,00 €
Súpisová hodnota majetku: 50,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 30.08.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 5: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 08/2016
Celková suma: 50,00 €
Súpisová hodnota majetku: 50,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 27.10.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 6: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 09/2016
Celková suma: 50,00 €
Súpisová hodnota majetku: 50,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 03.11.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 7: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 10/2016
Celková suma: 50,00 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 50,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 28.11.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 8: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 11/2016
Celková suma: 50,00 €
Súpisová hodnota majetku: 50,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 20.12.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 9: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 12/2016
Celková suma: 50,00 €
Súpisová hodnota majetku: 50,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 18.01.2017

Typ súpisovej zložky majetku č. 10: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 01/2017
Celková suma: 50,00 €
Súpisová hodnota majetku: 50,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 17.02.2017

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K004181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Albín Cina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Stebníčku 374/22, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
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Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/3/2015/S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/3/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 4K/3/2015, úpadcu: Mgr. Albín Cina, nar.
01.03.1974, bytom Na Stebníčku 374/22, 086 33 Zborov, správca v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, a zároveň oznamuje svoj
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený v skrátenej lehote
(v rámci malého konkurzu) 15 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K004182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROYAL TOKAJ SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Tŕňa 181, 076 82 Malá Tŕňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 603 112
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medvid
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Kosice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/60/2016 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/60/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem účastníkom konkurzného konania, že môžu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 10.00
hod do 16.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčam vopred dohodnúť.

Košice, dňa 20.02.2017
JUDr. Michael Medviď – správca
0918 530 350, medvid@medvid.sk, www.medvid.sk

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

110

Obchodný vestník 38/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.02.2017

K004183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROYAL TOKAJ SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Tŕňa 181, 076 82 Malá Tŕňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 603 112
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Kosice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/60/2016 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/60/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že môžu
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných
hodín od 10.00 hod do 16.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčam vopred dohodnúť.

Košice, dňa 20.02.2017
JUDr. Michael Medviď – správca
0918 530 350, medvid@medvid.sk, www.medvid.sk

K004184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROYAL TOKAJ SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Tŕňa 181, 076 82 Malá Tŕňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 603 112
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Kosice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/60/2016 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/60/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Vo vyššie označenej konkurznej veci zvolávam prvú schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, na deň:
16.05.2017 o 13.00 hod na adrese BUSINESS CENTRE KOŠICE, Štúrova 27, 040 01 Košice, vo veži A na 13
poschodí (info na recepcii).
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Rozhodovanie o výmene správcu
Voľba veriteľského výboru, resp. zástupcu veriteľov
Záver

Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a plnou
mocou, resp. poverením na zastupovanie.

Košice, dňa 20.02.2017
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JUDr. Michael Medviď – správca
0918 530 350, medvid@medvid.sk , www.medvid.sk

K004185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčie hrdlo 56, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2015 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

23. Pohľadávka z účtu v banke
Suma: 546,07,- EUR
Číslo účtu: SK0809000000005069757530
Mena: EUR
Deň a dôvod zapísania majetku: 20.00.2017, uvedená suma predstavuje časť mzdy úpadcu podliehajúca
konkurznému konaniu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR a to za obdobie 01/2017, zamestnávateľ: Slovnaft, a.s.
V Bratislave dňa 20.02.2017, Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K004186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janák Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 555 / 29, 811 06 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/36/2016 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/36/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

9.Súpisová zložka majetku: Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke
Názov a sídlo banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 505,45,- €
Číslo účtu: SK7509000000005114194934
Mena: EUR
Deň zapísania do súpisu majetku: 20.02.2017
Dôvod zapísania do súpisu majetku: Časť mzdy podliehajúca konkurznému konaniu za obdobie 01/2017
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V Bratislave dňa 20.02.2017, Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K004187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GLANCE HOUSE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 796 425
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2016 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava zrejmej chyby v písaní v dátume zvolania prvej schôdze veriteľov
JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, ako správca úpadcu GLANCE HOUSE,
s.r.o. , so sídlom Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 796 425, ustanovený uznesením Okresného
súdu v Prešove sp. zn. 4K/36/2016-243 zo dňa 15.11.2016, týmto opravuje zrejmú chybu v písaní ohľadne termínu
zvolania prvej schôdze veriteľov uvedenom v oznámení správcu zo dňa 12.1.2017, zvrejneneného v Obchodnom
vestníku č. 11/2017 dňa 19.1.2017 pod č. K001070, kde bol chybne uvedený dátum 27.2.2016 a správne má znieť
dátum zvolania schôdze 27.2.2017. Ostatné náležitosti predmetného oznámenia ostávajú v pôvodnom znení.

V Prešove, 21.2.2017

JUDr. Miloš Hnat, správca

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

113

