Obchodný vestník 40/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2017

K004324
Spisová značka: 6K/28/2014
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Edita Bachratá, nar. 26.08.1961, bytom Školská 690/28, 900 45
Malinovo, občan SR, uznesením zo dňa 17.01.2017, č. k. 6K/28/2014-474, zrušil po splnení konečného rozvrhu
výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.2.2017
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K004325
Spisová značka: 6K/47/2014
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu Julius Bauer International k.s., so sídlom Kopčianska 90, 852 62
Bratislava, IČO: 35 949 091, uznesením č. k.: 6K/47/2014-287 zo dňa 23.01.2017, zrušil pre nedostatok majetku
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.02.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.2.2017
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K004326
Spisová značka: 6K/27/2010
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Ondrej Bednárik, nar. 26.10.1973, bytom Adámiho 22, 841 05
Bratislava, občan SR, uznesením zo dňa 23.01.2017, č. k. 6K/27/2010-129, zrušil po splnení konečného rozvrhu
výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.2.2017
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K004327
Spisová značka: 6K/67/2014
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: AG - SHOT, s. r. o., so sídlom Dankovského 14, 811 03
Bratislava, IČO: 46 142 568, uznesením zo dňa 23.01.2017, č. k. 6K/67/2014-237, zrušil po splnení konečného
rozvrhu výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.2.2017
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K004328
Spisová značka: 6K/39/2011
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Arpád Hodossy, nar. 08.02.1970, bytom Sklenárova 1363/18,
821 09 Bratislava, občan SR, uznesením zo dňa 23.01.2017, č. k. 6K/39/2011-363, zrušil po splnení konečného
rozvrhu výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.2.2017
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K004329
Spisová značka: 30K/43/2015
30 K /432015 -130
OZNAM

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 Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: Lucian Adam, nar. 21.11.1972, bytom
Rovníková 1456/2, 040 12 Košice, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie
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30 K /432015 -130
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lucian Adam, nar. 21.11.1972, bytom
Rovníková 1456/2, 040 12 Košice, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie
Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S956 na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
uznesením zo dňa 17.1.2017 zrušil malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Lucian Adam, nar. 21.11.1972,
bytom Rovníková 1456/2, 040 12 Košice, z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.2. 2017
JUDr. Juraj Komár
úradník

vyšší súdny

Za správnosť : Geňová

Okresný súd Košice I dňa 21.2.2017
JUDr. Juraj Komár,
K004330
Spisová značka: 30R/1/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SABAR, s.r.o., so sídlom Pod Stožkami 10, 053 21
Markušovce, IČO: 36 191 621 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto
rozhodol
Z a č í n a r e š t r u k t u r a l i z a č n é k o n a n i e voči dlžníkovi: SABAR, s.r.o., so sídlom Pod Stožkami 10,
053 21 Markušovce, IČO: 36 191 621.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 20.2.2017
JUDr. Pavel Varga, 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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K004331
Spisová značka: 31K/41/2014
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Štefan Költő, narodený: 29.05.1970, bytom: L. Mécsa 37,
077 01 Kráľovský Chlmec uznesením č.k. 31K/41/2014-190 zo dňa 14.12.2016 zrušil konkurz na majetok dlžníka po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2017.

Okresný súd Košice I dňa 21.2.2017
JUDr. Roman Maščák,
K004332
Spisová značka: 31K/53/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Peter Štefáni, narodený: 01.09.1968,
bytom: Komenského 1109/27, 040 01 Košice, o návrhu odvolaného správcu podstaty JUDr. Miroslav Vereb, so
sídlom kancelárie: Šoltésovej 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S971, na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
Priznáva odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Miroslav Vereb, so sídlom kancelárie: Šoltésovej 5, 040 01 Košice,
zn. správcu: S971, paušálnu odmenu vo výške 796,65 EUR vrátane DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 21.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K004333
Spisová značka: 31K/52/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Agáta Matejová, narodená: 27.10.1966,
bytom: Humenská 47, 040 11 Košice, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Viera Bodová, so sídlom kancelárie: Žižkova
6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1730, na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol

Priznáva správcovi podstaty: JUDr. Viera Bodová, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1730, paušálnu odmenu vo výške 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 21.2.2017
JUDr. Július Tóth,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K004334
Spisová značka: 31K/52/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Agáta Matejová, narodená: 27.10.1966,
bytom: Humenská 47, 040 11 Košice, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto

rozhodol

P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Viera Bodová, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1730 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 1.659,70 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1.659,70 EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D19 - 197/2016 správcovi podstaty, JUDr. Viera Bodová, so
sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1730 na účet č. SK94 0200 0000 0037 5324 1953, do 3
dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 21.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K004335
Spisová značka: 2K/3/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Kliment, nar. 19.7.1982, trvale bytom
Čs. armády 1597/8, 069 01 Snina, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Kliment, s miestom podnikania Čs.
armády 1597/8, 069 01 Snina, IČO: 46 055 584, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vyzýva navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu
na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 2.2.2017, a to tak, že:
zaplatí na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v zmysle § 13 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo
výške 663,88 eura a predloží súdu dokladom osvedčujúci jeho zaplatenie.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 2K/3/2017 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak tento zákon neustanovuje inak, 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 Prešov dňa 17.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K004336
Spisová značka: 1K/59/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SOŇA, spol. s r.o. v konkurze, so
sídlom Mukačevská 4807/43, 080 01 Prešov, IČO: 36 511 102, správcom ktorého je JUDr. Jozef Beňo, PhD., so
sídlom kancelárie Námestie sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, o žiadosti správcu ako postupovať, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

4

Obchodný vestník 40/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2017

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SOŇA, spol. s r.o. v konkurze, so
sídlom Mukačevská 4807/43, 080 01 Prešov, IČO: 36 511 102, správcom ktorého je JUDr. Jozef Beňo, PhD., so
sídlom kancelárie Námestie sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, o žiadosti správcu ako postupovať, takto
rozhodol
udeľuje správcovi súhlas na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu SOŇA, spol. s r.o. v konkurze,
so sídlom Mukačevská 4807/43, 080 01 Prešov, IČO: 36 511 102 a to konkrétne pohľadávok:
Agnesa Ondrejčáková v sume 135,38 EUR,
Rarex, s.r.o., Garbiarska 25, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 494 445 v sume 1.610,90 EUR
Správa účelových zariadení mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča, IČO: 31 976 093 v
sume 33,12 EUR
Stavebná prevádzkáreň, s.r.o., Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča, IČO: 36 451 975 v sume 700,72
EUR
zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 117/2013 dňa
19.06.2013.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004337
Spisová značka: 2K/5/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: TECSTAV, s.r.o., so sídlom Kúpeľská
656/66, 073 01 Sobrance, IČO: 45 460 116, zast. JUDr. Michaelom Medvidom, advokátom so sídlom kancelárie
BUSINESS CENTRE KOŠICE, Štúrova 27, 040 01 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti:
STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Stakčínska 758/8, 069 01 Snina, IČO: 31 722 849, takto
rozhodol
Vyzýva navrhovateľa - veriteľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu
na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 6.2.2017, a to tak, že predloží:
1.
listiny v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) preukazujúce, že dlžník bol jedným z veriteľov
písomne vyzvaný na zaplatenie,
2.
návrh na vyhlásenie konkurzu s náležitosťami v zmysle § 12 ods. 1 a § 12 ods. 2 ZKR,
3.
zaplatí na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v zmysle § 13
ods. 1 ZKR vo výške 1.659,70 eura a predloží súdu doklad osvedčujúci jeho zaplatenie,
4.
plnú moc na zastupovanie navrhovateľa - veriteľa v konaní.
Doplnené prílohy doručí súdu v 2 rovnopisoch.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 2K/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 odvolanie nie je prípustné.
Ak tento zákon neustanovuje inak, 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 Prešov dňa 21.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, 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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K004338
Spisová značka: 2K/6/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rudolf Vastuško, nar. 13.2.1972, bytom
Nábrežná 1282/5, 060 01 Kežmarok, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Rudolf Vastuško, nar. 13.2.1972, bytom Nábrežná 1282/5, 060 01
Kežmarok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K004339
Spisová značka: 1K/11/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Daniel Mandela, nar.
30.03.1981, trvale bytom 067 41 Ptičie č. 54, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie
Hlavná 13, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Daniel Mandela, nar. 30.03.1981, trvale bytom 067 41 Ptičie č. 54, 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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 20.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004340
Spisová značka: 1K/47/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Dušan Sivák, nar. 08.05.1963,
bytom J. Grešáka 20, 085 01 Bardejov, právne zast.: JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o.,
Masarykova 2, 040 01 Košice správcom ktorého Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom
kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov o paušálnej odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného
správcu, takto
rozhodol
Priznáva Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov za
výkon funkcie predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 165,97 eura a náhradu výdavkov vo výške 206,85
eura, ktoré jej budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu zloženého dňa 16.11.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného
správcu položka 130/2016.
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Slovenská
konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť
preddavku vo výške 291,06 eura zloženého dňa 16.11.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na
predbežného správcu položka 130/2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 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).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 20.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004341
Spisová značka: 40NcKR/34/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/34/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Peter Lobík, nar. 04.06.1973, bytom Bošáca 155, 913 07 Bošáca
nariaďuje pojednávanie

na deň 14.03.2017 o 9:00 hod.
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
na Okresnom
súde
Trenčín Slovenskej
v pojednávacej
miestnosti
č. dv.
105, posch.
1.,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
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v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka
Peter Lobík, nar. 04.06.1973, bytom Bošáca 155, 913 07 Bošáca
Obchodný vestník 40/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 27.02.2017
nariaďuje pojednávanie
na deň 14.03.2017 o 9:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
rozhodol
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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Obchodný vestník 40/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2017

Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004342
Spisová značka: 40K/3/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marián Kondlla, nar. 08.07.1971, trvale bytom Hurbanova
130/11, 916 01 Stará Turá, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Marián Kondlla, nar. 08.07.1971,
trvale bytom Hurbanova 130/11, 916 01 Stará Turá takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Marián Kondlla, nar. 08.07.1971, trvale bytom Hurbanova 130/11, 916 01
Stará Turá.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje Mgr. Ing. Miroslav Babeľa so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01
Považská Bystrica, značka správcu S1562.
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/3/2017. 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,
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Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K
prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v
základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti
dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo
môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s poukazom na
výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou
rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie
veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce
postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie
práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci
do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č.
7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
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 20.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004343
Spisová značka: 40K/28/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
STA-PA, s. r. o. v konkurze so sídlom Potočná 610, 911 01 Trenčín - Opatová, IČO 46 926 666, ktorého správcom je
JUDr. Martina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S1402, o žiadosti
správcu na poukázanie preddavku takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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I. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr.
Martina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S1402, nevyplatený
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 729,60 eur na účet úpadcu zriadený za
účelom konkurzu, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou D19
55/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004344
Spisová značka: 40K/28/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
STA-PA, s. r. o. v konkurze so sídlom Potočná 610, 911 01 Trenčín - Opatová, IČO 46 926 666, ktorého správcom je
JUDr. Martina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S1402, o návrhu
správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi JUDr. Martina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S1402 sa
priznáva paušálna odmena vo výške 2 323,57 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004345
Spisová značka: 38K/47/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Lenka Gallová, nar. 12.12.1988, trvale
bytom J. Roháča 906/3, Prievidza - Prievidza III Necpaly, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Danica
Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, o návrhu správcu na určenie
paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi JUDr. Danici Birošovej so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, sa
priznáva paušálna odmena vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 21.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K004346
Spisová značka: 28NcKR/2/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Samuel Pitvorec, narodený 28.09.1975,
bydliskom 020 52 Mestečko č. 122, občan Slovenskej republiky, správcom ktorého je Crossdefault Management
Group, k.s., so sídlom kancelárie Piaristická 21, 911 01 Trenčín, o oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
Dlžník Samuel Pitvorec, narodený 28.09.1975, bydliskom 020 52 Mestečko č. 122 s a o d d l ž u j e.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii/.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 21.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004347
Spisová značka: 40K/23/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Tomáš Šarman, nar. 04.01.1979, trvale
bytom Považská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, ktorého správcom je JUDr. Jozef Hurtiš so sídlom kancelárie Ul.
Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S285, o návrhu na odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
JUDr. Jozef Hurtiš so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S285 sa
odvoláva z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 21.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004348
Spisová značka: 28K/64/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Tibor Horňák, nar. 18.06.1972, trvale
bytom Cintorínska 628/8, 018 41 Dubnica nad Váhom (predtým Pod Hájom 1367/169, 018 41 Dubnica nad Váhom),
ktorého správcom je obchodná spoločnosť Crossdefault Management Group, k. s. so sídlom kancelárie Piaristická
21, 911 01 Trenčín, IČO 45 462 801, značka správcu S1433, o návrhu na odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
Crossdefault Management Group, k. s. so sídlom kancelárie Piaristická 21, 911 01 Trenčín, IČO 45 462 801, značka
správcu S1433 sa odvoláva z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 21.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004349
Spisová značka: 23K/19/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LMV, s.r.o., IČO 36254746,
Orešianska 11, Trnava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 14154/T,
správcom ktorého je: Mgr. Peter Forgáč, so sídlom kancelárie Zámocká 14, Bratislava, o odmene správcu do konania
prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie: Čilistovská 12, 931 01
Šamorín, paušálnu odmenu vo výške 6.638,78 eur.

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

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004350
Spisová značka: 6R/1/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PWR - Plastic waste recycling a. s., so sídlom
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645, zapísaného v obch. reg. Okresného súdu
Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 6165/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: PWR - Plastic waste
recycling a. s., so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: PWR - Plastic waste recycling a. s., so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa
10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, značka správcu S1752.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b) nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti,
družstve alebo inej právnickej osoby,
c) prevod, prenájom alebo umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženia majetku
dlžníka zabezpečovacím právom alebo vecným bremenom,
d) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí
peňažných prostriedkov, vrátane zmluvy alebo dohody zakladajúcej právny vzťah
s charakterom finančného lízingu,
e) vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku dlžníkom alebo
k vzniku ručiteľského záväzku dlžníka,
f) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu
záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.
g) vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho
právneho úkonu, t.j. bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu,
na ktorého základe dlžník poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá
cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe získa alebo má
získať,
h) vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho s prihliadnutím na všetky o
okolnosti oprávnené záujmy veriteľov na čo najvyššom uspokojení ich pohľadávok,
i) akékoľvek plnenie peňažného záväzku dlžníka presahujúceho sumu 50 000 eur alebo
peňažných záväzkov voči tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej 100 000 eur v
priebehu troch mesiacov, s výnimkou plnenia záväzku alebo záväzkov vyplývajúcich
z právneho úkonu schváleného správcom,
k) uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie
v hodnote prevyšujúcej 50 000 eur,
l) uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie dlžníka alebo
záväzok dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok dlžníka zdržať sa určitej činnosti po
dobu viac ako troch po sebe nasledujúcich mesiacov, ibaže by hodnota predmetu plnenia
takejto zmluvy alebo dohody prepočítaná na jeden rok zmluvného obdobia nepresiahla
20 000 Eur,
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záväzok dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok dlžníka zdržať sa určitej činnosti po
dobu viac ako troch po sebe nasledujúcich mesiacov, ibaže by hodnota predmetu plnenia
takejto zmluvy alebo dohody prepočítaná na jeden rok zmluvného obdobia nepresiahla
20 000 Eur,
m) pracovnoprávne úkony smerujúce k vzniku alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu
fyzickej osoby s dlžníkom,
n) pracovnoprávne úkony smerujúce k zmene pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby
s dlžníkom v rozsahu zmeny dohodnutého pracovného času alebo mzdových podmienok,
ako aj dojednaní o peňažných a/alebo nepeňažných nárokoch zamestnanca voči dlžníkovi
po skončené alebo v súvislosti so skončením pracovného pomeru,
o) plnenie peňažných záväzkov dlžníka alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo
zmluvných alebo mimozmluvných sankcií,
p) každý právny úkon medzi dlžníkom a spriaznenými osobami alebo medzi dlžníkom a
spriaznenými osobami veriteľov dlžníka.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„Vyhláška“).
2.
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 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
4.
V súlade s § 122 ods. 1 prvá veta ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR
upravujúce prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2
ZKR).
v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene,
ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
k prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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).
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 (§ 122 ods. 1 druhá veta ZKR).
1.
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 (§ 122 ods. 2 ZKR).
2.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
3.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Bratislava I dňa 22.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004351
Spisová značka: 6K/8/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381, správca konkurznej podstaty úpadcu T - IN s.r.o. (pôvodne
TENZONA INVEST s.r.o.), so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35 896 981, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Adam Hajdu, nar. 09.10.1956, bytom Trnavská 48, 821 02 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Adam Hajdu, nar. 09.10.1956, bytom Trnavská 48, 821 02
Bratislava, občan SR.
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.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 402, 925 62 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/32/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/32/2016
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Oznam o preradení súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
Mgr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Ján Oláh, nar.:
22.09.1986, bytom: Váhovce 402, 925 62 Váhovce (ďalej len ,,Úpadca“), v konkurznom konaní 36K/32/2016 týmto
v zmysle ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamujem účastníkom konkurzného konania, že preraďuje zo súpisu majetku vo všeobecnej podstate do
oddelenej podstaty nasledovný majetok:
Číslo súpisovej zložky
2
Typ súpisovej zložky
Pozemok
Súpisová hodnota v €
900,-€
Hodnota (trhová) v €
900,-€
Zabezpečovacie právo
Záložné právo prvé v poradí v prospech ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., IČO:
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka,
35 799 200, so sídlom: Radlinského 10, 813 23 Bratislava; zabezpečená suma: 75.382,74
veriteľ, zabezpečená suma, právny dôvod
EUR; právny dôvod: Zmluva o medziúvere a stavebnom úvere č. 33267414/873473704 zo
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname
dňa 16.09.2015
pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/2
Deň a dôvod zapísania do súpisu
05.10.2016 – majetok v spoluvlastníctve úpadcu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria
Výmera pozemku v m2
60
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie, SR, Váhovce 402, k.ú. Váhovce
číslo LV
2300
a parcelné číslo
76/4

Číslo súpisovej zložky
3
Typ súpisovej zložky
Pozemok
Súpisová hodnota v €
2280,-€
Hodnota (trhová) v €
2280,-€
Zabezpečovacie právo
Záložné právo prvé v poradí v prospech ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., IČO:
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka,
35 799 200, so sídlom: Radlinského 10, 813 23 Bratislava; zabezpečená suma: 75.382,74
veriteľ, zabezpečená suma, právny dôvod
EUR; právny dôvod: Zmluva o medziúvere a stavebnom úvere č. 33267414/873473704 zo
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname
dňa 16.09.2015
pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/2
Deň a dôvod zapísania do súpisu
05.10.2016 – majetok v spoluvlastníctve úpadcu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria
Výmera pozemku v m2
152
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie, SR, Váhovce 402, k.ú. Váhovce
číslo LV
2300
a parcelné číslo
76/5

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €

4
Pozemok
1065,-€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hodnota (trhová) v €
1065,-€
Zabezpečovacie právo
Záložné právo prvé v poradí v prospech ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., IČO:
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka,
35 799 200, so sídlom: Radlinského 10, 813 23 Bratislava; zabezpečená suma: 75.382,74
veriteľ, zabezpečená suma, právny dôvod
EUR; právny dôvod: Zmluva o medziúvere a stavebnom úvere č. 33267414/873473704 zo
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname
dňa 16.09.2015
pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/2
Deň a dôvod zapísania do súpisu
05.10.2016 – majetok v spoluvlastníctve úpadcu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria
Výmera pozemku v m2
71
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie, SR, Váhovce 402, k.ú. Váhovce
číslo LV
30
a parcelné číslo
76/1

Číslo súpisovej zložky
5
Typ súpisovej zložky
Pozemok
Súpisová hodnota v €
3240,-€
Hodnota (trhová) v €
3240,-€
Zabezpečovacie právo
Záložné právo prvé v poradí v prospech ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., IČO:
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka,
35 799 200, so sídlom: Radlinského 10, 813 23 Bratislava; zabezpečená suma: 75.382,74
veriteľ, zabezpečená suma, právny dôvod
EUR; právny dôvod: Zmluva o medziúvere a stavebnom úvere č. 33267414/873473704 zo
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname
dňa 16.09.2015
pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/2
Deň a dôvod zapísania do súpisu
05.10.2016 – majetok v spoluvlastníctve úpadcu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Záhrady
Výmera pozemku v m2
216
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie, SR, Váhovce 402, k.ú. Váhovce
číslo LV
30
a parcelné číslo
76/2

Číslo súpisovej zložky
6
Typ súpisovej zložky
Pozemok
Súpisová hodnota v €
1875,-€
Hodnota (trhová) v €
1875,-€
Zabezpečovacie právo
Záložné právo prvé v poradí v prospech ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., IČO:
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka,
35 799 200, so sídlom: Radlinského 10, 813 23 Bratislava; zabezpečená suma: 75.382,74
veriteľ, zabezpečená suma, právny dôvod
EUR; právny dôvod: Zmluva o medziúvere a stavebnom úvere č. 33267414/873473704 zo
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname
dňa 16.09.2015
pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/2
Deň a dôvod zapísania do súpisu
05.10.2016 – majetok v spoluvlastníctve úpadcu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria
Výmera pozemku v m2
125
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie, SR, Váhovce 402, k.ú. Váhovce
číslo LV
30
a parcelné číslo
76/6

Číslo súpisovej zložky
7
Typ súpisovej zložky
Stavba
Súpisová hodnota v €
29000,-€
Hodnota (trhová) v €
29000,-€
Zabezpečovacie právo
Záložné právo prvé v poradí v prospech ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 35 799 200,
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka,
so sídlom: Radlinského 10, 813 23 Bratislava; zabezpečená suma: 75.382,74 EUR; právny
veriteľ, zabezpečená suma, právny dôvod
dôvod: Zmluva o medziúvere a stavebnom úvere č. 33267414/873473704 zo dňa
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname
16.09.2015
pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
-

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podielové spoluvlastníctvo
1/2
Deň a dôvod zapísania do súpisu
05.10.2016 – majetok v podielovom spoluvlastníctve úpadcu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis stavby
Rodinný dom
Identifikácia stavby (štát, obec, ulica,
SR, Váhovce 402, k.ú. Váhovce, LV č. 30, súp. č. 402, postavená na parcele reg. "C" č.
orientačné číslo vchodu, kat. územie, číslo LV,
76/6.
súpisné a parcelové číslo)

Číslo súpisovej zložky
8
Typ súpisovej zložky
Stavba
Súpisová hodnota v €
7000,-€
Hodnota (trhová) v €
7000,-€
Zabezpečovacie právo
Záložné právo prvé v poradí v prospech ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 35 799 200,
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka,
so sídlom: Radlinského 10, 813 23 Bratislava; zabezpečená suma: 75.382,74 EUR; právny
veriteľ, zabezpečená suma, právny dôvod
dôvod: Zmluva o medziúvere a stavebnom úvere č. 33267414/873473704 zo dňa
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname
16.09.2015
pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/2
Deň a dôvod zapísania do súpisu
05.10.2016 – majetok v podielovom spoluvlastníctve úpadcu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis stavby
Letná kuchyňa
Identifikácia stavby (štát, obec, ulica,
SR, Váhovce 402, k.ú. Váhovce, LV č. 2300, bez súpisného čísla, postavená na parcele
orientačné číslo vchodu, kat. územie, číslo LV,
registra "C" č. 76/4.
súpisné a parcelové číslo)

Mgr. Marek Piršel, správca

K004353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Nováková - KRÉTA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 20 / 757, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 453 458
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 25K/9/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/9/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca
úpadcu Marcela Nováková, nar. 25.06.1973, bytom Cukrovarská 757/20, 926 01 Sereď aktualizuje súpis oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., číslo zabezpečenej pohľadávky: 5, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 92/2016 zo dňa 13.05.2016 v rozsahu súpisových hodnôt nižšie uvedených
súpisových zložiek.
Pozemky:
Výmera
m2

Druh
Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a

v

Štát obec

Katastrálne
územie

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

podiel Súpisová
hodnota

243

SR Galanta Stredný Čepeň

3292

126/90

1/1

8 778,24 €

133

SR Galanta Stredný Čepeň

3292

126/215

1/1

4 804,55 €

76

SR Galanta Stredný Čepeň

3292

126/216

1/1

2 745,46 €
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Stavba:

Popis

Štát obec

Rozostavaný rodinný dom

SR

K.ú.

Sereď Stredný Čepeň

č. LV p.č.

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

3292 126/215 1/1

Súpisová hodnota

31 071,75 €

LawService Recovery, k.s., správca

K004354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Pišojová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod hájom 953/2, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2012-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/28/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

DODATOK č. 1 - Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov podľa ustanovenia §
101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
JUDr. Karol Porubčin, správca úpadcu Iveta Pišojová, nar. 02.08.1969, bytom Pod hájom 953/2, Dubnica nad
Váhom, týmto v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR) zverejňuje DODATOK č. 1 návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov.
Správca súčasne určuje zástupcovi veriteľov na jeho schválenie lehotu 30 dní odo dňa jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku. Ak zástupca veriteľov v lehote určenej správcom neuplatní proti dodatku č. 1 návrhu
konečného rozvrhu výťažku odôvodnené námietky alebo dodatok č. 1 návrhu konečného rozvrhu výťažku v tejto
lehote neschváli, dodatok č. 1 návrhu konečného rozvrhu výťažku bude predložený na schválenie súdu.
Celková suma výťažku
Celková suma pohľadávok proti podstate
Celková suma výťažku na rozdelenie

1.096,59 €
208,82 €
887,77 €

Poučenie:
V zmysle § 50 ods. 3 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZoKR,
nezabezpečení veritelia môžu do dodatku č. 1 návrhu konečného rozvrhu výťažku nahliadnuť v kancelárii správcu
v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. – do 12.00 hod. a od 13.00 hod. – do 15.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie
do spisu možno podávať písomne na adrese sídla správcu, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica,
elektronickou poštou na adrese porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky na č. 0903 475 596.
Nezabezpečení veritelia môžu v lehote 20 dní odo dňa zverejnenia tohto dodatku č.1 návrhu konečného rozvrhu
výťažku v Obchodnom vestníku požiadať zástupcu veriteľov, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky.
Po schválení zástupcom veriteľov správca bezodkladne uspokojí pohľadávky uvedené v dodatku č.1 návrhu
konečného rozvrhu výťažku, za tým účelom preto prosím o zaslanie informácie o bankovom spojení za
predpokladu, že nebolo uvedené v prihláške Vašich pohľadávok v tomto konkurznom konaní alebo ste ho neuviedli
alebo došlo k jeho zmene.
JUDr. Karol Porubčin
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K004355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROFISPOL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
U Hluška, Okružná 103/37, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 011 633
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/34/2013 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/34/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu ponúka na predaj majetok úpadcu zverejnený v Obchodnom vestníku č. 99/2014 zo dňa 27.5.2014
pod položkou K009970 - peňažné pohľadávky,v ponukovom konaní za nasledovných podmienok:
- písomná ponuka záujemcu musí obsahovať presné označenie záujemcu a presnú cenu ponuky,
- víťaznou ponukou bude ponuka s najvyššou ponúknutou odplatou,
- správca má právo odmietnuť víťaznú ponuku, ktorá by bola zanedbateľná,
- ponuky sa podávajú na adrese sídla správcu: Dončova 13, 034 01 Ružomberok, s označením na obálke:
PONUKOVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ!
- lehota na podávanie ponúk je 15 dní po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku,
- vyhodnotenie ponúk vykoná správca do 5 dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K004356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
900 63 Jakubov č. 475, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 642 890
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/48/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/48/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV Sídlo/Bydlisko/Miesto
podnikania dlžníka/Úpadcu: 900 63 Jakubov č. 475 IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 32 642 890 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01
Bratislava, Sídlo kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 8K/48/2015 S 1433
k sp. zn.: 8K/48/2015

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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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 prihlášky pohľadávky veriteľa ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 677 281, doručenej správcovi dňa 17.02.2017, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula
dňa 23.01.2017, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

1.

veriteľ: ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6 , 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281

Pohľadávka č. 1 vo výške 142,22 EUR, z toho istina vo výške 142,22 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená preddavková platba za elektrinu za obdobie
01.11.2016-30.11.2016 do miesta spotreby Cesta Mládeže 18, 901 01 Malacky, splatná dňa 16.11.2016 v sume
142,22 €
Poradie: iná pohľadávka

Pohľadávka č.2 vo výške 142,22 EUR, z toho istina vo výške 142,22 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená preddavková platba za elektrinu za obdobie
01.10.2016-31.10.2016 do miesta spotreby Cesta Mládeže 18, 901 01 Malacky, splatná dňa 17.10.2016 v sume
142,22 €
Poradie: iná pohľadávka

Pohľadávka č.3 vo výške 142,22 EUR, z toho istina vo výške 142,22 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená preddavková platba za elektrinu za obdobie
01.09.2016-30.09.2016 do miesta spotreby Cesta Mládeže 18, 901 01 Malacky, splatná dňa 16.09.2016 v sume
142,22 €
Poradie: iná pohľadávka

Pohľadávka č. 4 vo výške 142,22 EUR, z toho istina vo výške 142,22 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená preddavková platba za elektrinu za obdobie
01.08.2016-31.08.2016 do miesta spotreby Cesta Mládeže 18, 901 01 Malacky, splatná dňa 15.08.2016 v sume
142,22 €
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 21.02.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Crossdefault Management Group, k. s.
JUDr. Peter Čavojský, PhD., komplementár

K004357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vyrobík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Korňa 451, 023 21 Korňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2012 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca úpadcu: Ján Vyrobík, nar. 16.01.1966, bytom Nižná Korňa 451, 023 21 Korňa, v zmysle § 76 ods.3 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, aktualizuje súpis majetku úpadcu:
- mzda úpadcu, na základe pracovnej zmluvy v celkovej sume: 8 193,14 EUR.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K004358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Šimulák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 2057/4, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1985
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/22/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/22/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Mário Šimulák Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Moyzesova 2057/4, 022 01
Čadca IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 06.06.1985 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: 3K/22/2015 S 1433
k sp. zn.: 3K/22/2015
Druh podania: Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Správca úpadcu týmto zverejňuje v zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 v spojitosti s ustanovením § 98 ods. 1 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZKR“) návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov po
speňažení všetkého majetku podliehajúceho konkurzu:
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 3.666,56 EUR
Celová suma pohľadávok proti podstate: 1.422,20 EUR
Výťažok určený pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov vo výške 2.244,36 EUR bol následne rozdelený medzi nezabezpečených

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výťažok určený pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov vo výške 2.244,36 EUR bol následne rozdelený medzi nezabezpečených
veriteľov nasledovným spôsobom:
Rozdelenie výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Uznané pohľadávky veriteľov na vyplatenie zo pomer uspokojenia Suma na uspokojenie
všeobecnej podstaty
(%)
9,64 %)

Veriteľ

1 Ferenczová Eva

6 000,00 €

25,78

578,66 €

2 Generali Poisťovňa, a.s.

16 400,88 €

70,48

1 581,77 €

3

Slovenská republika - Krajský
200,00 €
súd v Bratislave

0,86

19,29 €

4

DÔVERA zdravotná poisťovňa,
670,24 €
a.s.

2,88

64,64 €

SPOLU

100,00

2 244,36 €

23 271,12 €

(

Poučenie správcu:
Správca pred zverejnením návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku tento
doručil zástupcovi veriteľov. V zmysle § 101 ZKR určujem zástupcovi veriteľov na schválenie návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov lehotu 15 dní, ktorá začína plynúť od zverejnenia návrhu
konečného výťažku v Obchodnom vestníku. Ak zástupca veriteľov rozvrh v lehote určenej správcom neschváli,
predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie
a opätovné predloženie súdu na schválenie.

K004359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SUGARBOOKS s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mariánska 277, 951 45 Horné Lefantovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 833 865
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31K/48/2015 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/48/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Predaj časti majetku úpadcu ( detské knihy) v celkovej hodnote 770,- €. Platba bola pripísaná na účet 20.2.2017.

JUDr. Mariana Zavacká - správca

K004360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EXCENTRUM Prešov, s. r. o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 34, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 724 744
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/46/2016 S1209

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

23

Obchodný vestník 40/2017
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2017

Okresný súd Prešov
2K/46/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca úpadcu EXCENTRUM Prešov, s. r. o. v likvidácii, ičo: 31 724 744, Budovateľská
34, 080 01 Prešov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 11.04.2017 o 11,00 hod. v sídle správcu:
Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, a to s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o doterajšom priebehu konkurzu a činnosti správcu
3. Informovanie o stave úpadcovho majetku
4. Hlasovanie o výmene správcu podľa § 36 Zák. č. 7/2005 Z.z.
5. Voľba veriteľského výboru
6. Zistenie stanovísk veriteľov vo veci ďalšieho postupu
7. Záver schôdze veriteľov
Pri prezentácii sa každý účastník preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov plnou mocou, resp.
dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.

JUDr. Jozef Beňo, PhD.
správca

V Poprade, dňa 22.02.2017

K004361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hlísta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 258, 916 16 Krajné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/51/2016S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/51/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Hlísta Peter, nar.: 12.11.1977, bytom: Hrachovište 258,
916 16 Krajné (ďalej len „Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.
38k/51/2016, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku doplnenie súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu o novú
súpisovú zložku majetku, a to:

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

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

1
400
400

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na
zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
Majetok patriaci
22.2.2017

Deň a dôvod zapísania do súpisu

úpadcovi

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Prívesný
vozík
NM095YE
Hrachovište 258,
Hrachovište
používaný

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

E.

Č.:

916

16

Marek Piršel, správca

K004362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NAVIGRAF GROUP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 354 620
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/35/2016-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/35/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 8K/35/2016 zo dňa 20.12.2016 bol JUDr. Marek Letkovský, so sídlom
kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu konkurznej podstaty úpadcu NAVIGRAF
GROUP s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, IČO: 46 354 620.
Správca na základe § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok v konaní 8K/35/2016-S1378 boli
zapísané pohľadávky:
·

veriteľa Ladislav Vicsápi, Hlavná 308, 925 05 Vozokany, s celkovou prihlásenou sumou vo výške 854947,71
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľa Ladislav Vicsápi, Hlavná 308, 925 05 Vozokany, s celkovou prihlásenou sumou vo výške 854947,71
EUR,

JUDr. Marek Letkovský, správca

K004363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Timea Garajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paľovce 54, 925 92 Topoľnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.6.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/42/2016 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/42/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peniaze:
Preddavok slúžiaci ako záloha na činnosť správcu v konkurze, ktorá sa po skončení konkurzného konania vráti
zložiteľovi preddavku podľa § 21 ods. 3 z. č. 7/2005 Z. z.
(Nevyplatená časť preddavku zloženého na odmenu a výdavky predbežného správcu, slúžiaca ako záloha na
činnosť správcu v konkurze)
Suma: 663,88 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 663,88 EUR
Deň zápisu: 10. 1. 2017

Súpisová zložka majetku č. 2/
Opis súpisovej zložky majetku:
Pohľadávka:
Suma: 1.662,- EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 1.662,- €
Právny dôvod vzniku: vyhlásenie zo dňa 7. 11. 2016
Dlžník: Timea Garajová, nar. 5. 6. 1979, bytom: Paľovce č. 54, 925 92 Topoľnica
Deň zápisu: 9. 2. 2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku č. 3/
Opis súpisovej zložky majetku:
Pohľadávka:
Suma: 119,75 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 119,75 €
Právny dôvod vzniku: pohľadávka z kúpnej zmluvy za notebook zn. HP Probook 4340s
Dlžník: Stanislav Garaj, bytom: Topoľnica č. 54, 925 92 Topoľnica
Deň zápisu: 15. 2 .2017

K004364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kutišová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 332/1, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/76/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/76/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- za mesiac január 2017 o sumu 335,36 €

K004365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedlák Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drevená 960 / 9, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2014 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- za mesiac január 2017 o sumu 505,52 €
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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K004366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szilágyiová Edita, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 445, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- za mesiac január 2017 o sumu 207,62 €

K004367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TIMEX - Q, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 49, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 434 339
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/22/2012 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/22/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1.kola VPK na predaj inej majetkovej hodnoty (obchodného podielu)
JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu TIMEX – Q, spol. s r.o., so sídlom: Štefánikova 49, 949 01 Nitra, IČO: 31 434
339, spisová zn.: 32K/22/2012 S1409 vyhlásil 1.kolo verejného ponukového konania na predaj inej majetkovej
hodnoty (obchodného podielu) zapísanej do majetku všeobecnej podstaty (zverejnené v OV 23/2017 dňa
02.02.2017).
V súlade s Podmienkami 1. kola verejného ponukového konania zo dňa 27.01.2017 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 18.02.2017. Vzhľadom na skutočnosť, že posledný deň lehoty pripadol na sobotu,
posledný deň lehoty bol (v súlade s ust. §-u 203a ods. 2 ZoKR) najbližší nasledujúci pracovný deň, t.j. pondelok
20.02.2017.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
1. kolo verejného ponukového konania na predaj inej majetkovej hodnoty (obchodného podielu) zapísanej
do majetku všeobecnej podstaty je ukončené.

V Nitre, dňa 22.02.2017
JUDr. Marek Ďuran, 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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K004368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Tarry – Drevo Shop
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Motyčky 21, 976 02 Motyčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 749 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/25/2013 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/25/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom Dolná 6, Banská Bystrica 974 01, IČO: 45 026 548, správca
konkurznej podstaty úpadcu Monika Tarry – Drevo Shop s miestom podnikania 976 02 Motyčky 21, IČO:
44 749 651, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré
boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.

Poučenie v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. 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. Veronika Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K004369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pekáreň Valaliky s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 37, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 312 792
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/26/2015 S 1021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/26/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

V zmysle § 96 ods. 2 ZKR ako správca podstaty úpadcu Pekáreň Valaliky s.r.o., so sídlom Hlavná 37, Valaliky,
IČO: 44 312 792, oznamujem zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate. V zmysle ust. § 96 ods. 3
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 44 312 792, oznamujem zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate. V zmysle ust. § 96 ods. 3
ZKR veriteľský výbor a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti postate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná v čas
u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

Poradie

Druh pohľadávky

Výška pohľadávky

1.

Odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov

2 788,28 €

2.

Odmena správcu v zmysle § 22 ods. 1 vykonávacej vyhlášky

1 859,57 €

(výpočet: 11 068,68 x 14 % = 1 549,64 + 309,93 DPH)
3.

Odvedená daň z pridanej hodnoty

2 253,84 €

4.

Poštové náklady

5.

Cestovné náklady – správca

6.

Uloženie písomností nearchívnej povahy – mzdové listy

50 €
150 €

zamestnancov úpadcu
7.

300 €

Súdny poplatok

12 €

/výpočet: (13 523,00 € – 7 401,69 €) x 0,2%/
___________________________________________________________________________________
7.413,69 €

V Košiciach, 22.02.2017
JUDr. Jozef Vaško
správca

K004370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Stupavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holubyho 6, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1967
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/8/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/8/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
súp.
iná majetková hodnota
zložky
8

súpisová
hodnota

peňažná pohľadávka vo výške 423,11 €, dlžník: Okresný súd Trnava, Hlavná 49, Trnava, právny dôvod:
423,11 €
nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
105,00 €
12/2016

10

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
105,00 €
01/2017

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

K004371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Pacalaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 2649/34, 962 21 Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavrač
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/88/2013 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/88/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov.
Konkurz na majetok úpadcu Stanislav Pacalaj, nar. 20.06.1975, bytom Osloboditeľov 2649/34, 962 21 Lieskovec bol
vyhlásený uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. 2K/88/2013-22 zo dňa 07.10.2014, zverejnený v
Obchodnom vestníku č. OV 7/2014 dňa 13.01.2014 a zároveň týmto uznesením bol ustanovený do funkcie správcu
konkurznej podstaty JUDr. František Vavrač, správca, so sídlom Kapitulská 4, Banská Bystrica.
V súlade s § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKV“) predkladá
JUDr. František Vavrač, správca konkurznej podstaty úpadcu Stanislav Pacalaj, nar. 20.06.1975, bytom
Osloboditeľov 2649/34, 962 21 Lieskovec konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov.
Všeobecnú podstatu majetku tvoria príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu § 72 ods. 2 ZKR v sume 875,75 € a
hnuteľný majetok, a to mobilný telefón NOKIA Lumia 920, tlačiareň POS GP, technický vysávač ELUX ZHM 68
CUP, satelitné zariadenie, ratanový nábytok pozostávajúci z 3ks - dvojgaučových sedačiek, 6ks – stoličiek a 3ks stolíkov, nábytok pozostávajúci z 2ks - kresiel, 6ks - gaučových sedačiek z toho zo 4ks - trojsedačkových a 2ks dvojsedačkových, z 3ks - konferenčných stolíkov so sklom, 1ks – kovový regál skladací, 2ks - mixéry, 30ks - poháre,
25ks - šálky, 20ks - dezertné taniere, 2ks – slnečníky, zmenka a 50% obchodný podiel v spoločnosti Zvolenská
obchodná, s.r.o., so sídlom Nám. SNP 30, 960 01 Zvolen, IČO: 44 892 519 vo vlastníctve úpadcu, ktorého súpisová
hodnota bola v sume 4 945,- €. Tento majetok všeobecnej podstaty sa podarilo speňažiť nasledovne: a) zmenka,
ktorá zabezpečovala pohľadávka úpadcu v sume 600,- € voči dlžníkovi bola dlžníkom uhradená v plnej výške, b)
kúpnu cenu v sume 1 125,- € za odpredaj 50% obchodného podielu v spoločnosti Zvolenská obchodná, s.r.o., so
sídlom Nám. SNP 30, 960 01 Zvolen, IČO: 44 892 519 úpadcom ešte pred vyhlásením konkurzu úpadca odovzdal
správcovi do majetku konkurzu, c) hnuteľný majetok mobilný telefón NOKIA Lumia 920, tlačiareň POS GP,
technický vysávač ELUX ZHM 68 CUP, satelitné zariadenie, ratanový nábytok pozostávajúci z 3ks - dvojgaučových
sedačiek, 6ks – stoličiek a 3ks - stolíkov, nábytok pozostávajúci z 2ks - kresiel, 6ks - gaučových sedačiek z toho zo
4ks - trojsedačkových a 2ks - dvojsedačkových, z 3ks - konferenčných stolíkov so sklom, 1ks – kovový regál
skladací, 2ks - mixéry, 30ks - poháre, 25ks - šálky, 20ks - dezertné taniere, 2ks – slnečníky bol v zmysle uznesenie
č.k. 2K/88/2013-79 zo dňa 21.04.2015 Okresného súdu Banská Bystrica ako záväzného pokynu udeleného
zástupcom veriteľov správcovi, odpredaný tretej osobe za kúpnu cenu 1 100,- €. Spolu celkom príjmy konkurznej
podstaty predstavujú sumu 3 700,75 €. Súčasť podstaty majetku tvoria aj preplatky na dani z príjmu, zdravotnom
poistení a úroky v banke, ktoré sú nižšie špecifikovanie pod bodom 2. výpočet sumy určenej na uspokojenie
nezabezpečených veriteľov.
Keďže bol majetok úpadcu týkajúci sa všeobecnej podstaty speňažený, zverejnil správca dňa 25.07.2016
v Obchodnom vestníku č. 142/2016 oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o
zámere zostaviť rozvrh pre nezabezpečených veriteľov. V súlade s § 96 ods. 3 ZKR uplynula lehota na podanie
námietok proti zaradeniu, resp. nezaradeniu pohľadávok proti podstate dňa 24.08.2016. Námietky neboli podané
žiadnym z veriteľov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Pohľadávky proti podstate priradené k všeobecnej podstate.
Počas konkurzného konania boli vynaložené v súlade s ustanovením § 87 ZKR len najnutnejšie výdavky na správu
a speňažovanie majetku. Celková výška uznaných pohľadávok proti všeobecnej podstate k 19.10.2016 predstavu je
sumu 1 428,77 €.
V záujme celkového prehľadu pre veriteľa o pohľadávkach proti všeobecnej podstate v tabuľkovej forme uvádzam
celkový prehľad o pohľadávkach proti všeobecnej podstate, podľa termínu ich vzniku, splatnosti a uspokojovania
v, tomto konkurznom konaní č. 2K/88/2013 v prílohe č. 1 k tomuto rozvrhu.
1.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Výpočet sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov.
Príjmy celkom:
Zložený preddavok pre účely konkurzu:
Preplatok dane z príjmu FO za rok 2014 a 2015:
Povinná zrážka zo mzdy za apríl až december 2014:
Povinná zrážka zo mzdy za január až december 2015:
Povinná zrážka zo mzdy za január až marec 2016:
Povinná zrážka zo mzdy za apríl až jún 2016:
Preplatok na zdravotnom za rok 2014:
Úroky v banke:
Speňaženie majetku:
Pripadajúca výška nákladov pohľadávok proti podstate
Celkom príjem všeobecnej podstaty po odpočítaní nákladov

5 407,62 €
+
663,88 €
+ 1 018,46 €
+ 265,74 €
+ 575,99 €
+
16,68 €
+
17,34 €
+
24,13 €
+
0,40 €
+ 2 825,00 €
- 1 428,77 €
+ 3 978,85 €

Vzhľadom na vyššie uvedené, potom suma určená v tomto konečnom rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov na
pomerné uspokojenie ich pohľadávok je vo výške 3 978,85 €. Pretože nie je možné uspokojenie nezabezpečených
pohľadávok v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky, a to koeficientom, ktorý bol
vypočítaný ako podiel výslednej sumy určenej na uspokojenie veriteľov všeobecnej podstaty k celkovej výške
uznaných pohľadávok všeobecnej podstaty (3978,85 €/ 5547,85 € = 0,71718773939 zaokrúhlene 0,717188).

P.č. Veriteľ

1

2

3

4

Koeficient pre rozvrh
Celkom uplatená Celkom zistená Suma pripadajúca
Uspokojenie
veriteľov VP (ust. §
pohľadávka VP pohľadávka VP na uspokojenie VP
veriteľa VP v Eur
95 ZKR)

Alianz – Slovenská poisťovňa, a.s.,
Dostojevského rad 4,
124,40 €
815 74 Bratislava,
IČO: 00 151 700
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska ul. č. 21, 814 99 7,90 €
Bratislava, IČO: 35 776 005
Všeobecná úverová
banka, a.s.,
Mlynské nivy 1,
3 812,82 €
829 90 Bratislava,
IČO: 31 320 155
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia
a.s., pobočka
zahraničnej banky
4 037,22 €
IČO: 47 251 336, so
sídlom Šancová 1/A,
813 33 Bratislava

1 378,33 €

Spolu

7 983,34 €

124,40 €

124,40 €

0,717188

89,22 €

7,90 €

7,90 €

0,717188

5,66 €

1 378,33 €

0,717188

988,52 €

4 037,22 €

4 037,22 €

0,717188

2 895,44 €

5 547,85 €

5 547,85 €

3 978,84 €

JUDr. František Vavrač, správca
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K004372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ladislav Manda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3105/4, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/28/2016 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/28/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: Ing. Ladislav Manda, nar. 06.04.1952, bytom Holíčska 3105/4, 851 01
Bratislava oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu 6K/28/2016
S1358 v kancelárii správcu: Prievozská 4B, Apollo Business Center II, blok C, 821 09 Bratislava, a to každý
pracovný deň v čase od 09.00 – 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo
prostredníctvom adresy elektronickej pošty asistent2@akmisik.sk.
JUDr. Michal Mišík, správca

K004373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WARNER s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 623 563
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Karpatská 5, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/62/2014 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/62/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Adam Puškár správca úpadcu: WARNER s.r.o., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 36 623 563
podľa § 28, ods. 3 ZKR dňa 22.02.2017 zapísal do zoznamu pohľadávok prihlášku č. 1 veriteľa Union Poisťovňa,
a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051 v celkovej prihlásenej sume 4.026,57,- EUR.

K004374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlynarčík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Francisciho 154 / 31, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2016 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka majetku č. 1 :
finančná hotovosť zložená úpadcom v sume 1.660,- EUR na účet správcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
deň zapísania : 15.02.2017
V Košiciach, dňa 22.02.2017
JUDr. Juraj BIROŠ, správca

K004375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Flachbartová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baureova 7, 040 11 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 261 266
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/56/2015 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/56/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Schválený konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo všeobecnej podstaty
v zmysle ust. § 98 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“).
JUDr. Matúš Čepček, správca konkurznej podstaty úpadcu: Anna Flachbartová, nar. 22.01.1959, s miestom
podnikania na ul. Bauerova 7, 040 11 Košice - Sídlisko KVP, IČO: 37 261 266, ustanovený uznesením Okresného
súdu Košice I sp. zn. 31K/56/2015-33 zo dňa 12.10.2015, zverejňuje schválený konečný rozvrh výťažku pre
nezabezpečených veriteľov v predmetnom konkurznom konaní.

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

·

číslo pohľadávky 1

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

·

číslo pohľadávky 2

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

IČO: 36854140

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

·

číslo pohľadávky 3

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

·

číslo pohľadávky 3a

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

·

číslo pohľadávky 4

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

·

číslo pohľadávky 4a
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

35

Obchodný vestník 40/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2017

veriteľ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752
prihlásená suma spolu 12.144,18 EUR, zistená suma 12.144,18 EUR

·

číslo pohľadávky 5

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

·

číslo pohľadávky 6

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

·

číslo pohľadávky 7

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

·

číslo pohľadávky 8

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

·

číslo pohľadávky 9

veriteľ Jana Véberová, Kopaničná 51, 044 15 Nižná Myšľa
prihlásená suma 6.001,62 EUR, zistená suma 6.001,62 EUR
Prihlásené a zistené pohľadávky veriteľov úpadcu predstavujú celkovú hodnotu 96.297,97 EUR.
Správca na základe úplného zoznamu majetku zostaveného a predloženého úpadcom a ďalších dokladov (§ 73
ods. 2 ZKR), vyjadrení a súčinností úpadcu (§ 73 ods. 1 v spojení s § 74 ZKR) a tretích osôb (§ 75 ZKR), vyhotovil
v zmysle § 76 ZKR v zákonom stanovenej lehote súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý zverejnil v Obchodnom
vestníku č. 239/2015 dňa 14.12.2015
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
Nehnuteľnosti:
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 4212, parcela registra E, na parcele č. 2103 o výmere
5567 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 162,55,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 4212, parcela registra E, na parcele č. 2104/1 o výmere
813 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 23,73,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 4674, parcela registra E, na parcele č. 2545 o výmere
4884 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 142,61,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 1970, parcela registra E, na parcele č. 2551/2 o výmere
990 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 28,90,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 3866, parcela registra E, na parcele č. 1752 o výmere
2938 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 85,78,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 3866, parcela registra E, na parcele č. 2263 o výmere
2579 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 75,30,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 3866, parcela registra E, na parcele č. 2994 o výmere
4244 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 123,92,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Iná majetková hodnota:
Typ súpisnej zložky majetku: Cenný papier, Druh: podielový list v podielovom fonde spoločnosti Prvá penzijná
správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO:
31 340 890, Fond: Peňažný o.p.f. KORUNA, Forma: podielový list na meno, Podoba: zaknihovaná, Mena: Euro,
Nominálna hodnota podielu: 0,041302;Počet podielov: 369, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová
hodnota majetku: 15,24,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu
majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Cenný papier, Druh: podielový list v podielovom fonde spoločnosti Prvá penzijná
správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO:
31 340 890, Fond: Vyvážené portfólio o.p.f., Forma: podielový list na meno, Podoba: zaknihovaná, Mena: Euro,
Nominálna hodnota podielu: 0,039383; Počet podielov: 4800, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
Súpisová hodnota majetku: 189,04,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do
súpisu majetku: 04.12.2015,

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

dňa 24.03.2016 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 58/2016 vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
všeobecnej podstaty na základe súhlasu udeleného zástupcom veriteľov ako príslušného orgánu v súlade s ust. §
82 ods. 2 písm. a) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v spojení s ust. §
107 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a to:
Nehnuteľnosti:
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Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 4212, parcela registra E, na parcele č. 2103 o výmere
5567 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 162,55,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 4212, parcela registra E, na parcele č. 2104/1 o výmere
813 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 23,73,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 4674, parcela registra E, na parcele č. 2545 o výmere
4884 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 142,61,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 1970, parcela registra E, na parcele č. 2551/2 o výmere
990 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 28,90,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 3866, parcela registra E, na parcele č. 1752 o výmere
2938 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 85,78,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 3866, parcela registra E, na parcele č. 2263 o výmere
2579 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 75,30,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Košice – okolie, Obec:
Medzev, Katastrálne územie: Medzev, Štát: SR, Číslo LV: 3866, parcela registra E, na parcele č. 2994 o výmere
4244 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 123,92,- Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 04.12.2015,

dňa 04.04.2016 bolo zverejnené
63/2016 Hnuteľný majetok:

doplnenie

súpisu

všeobecnej

podstaty

v Obchodnom

vestníku

č.

Typ súpisovej zložky majetku: osobný automobil Ford Mondeo, 5-dverový; Výkon motora: 85 kW; Rok výroby: 2005;
Farba: modrá; Výrobné číslo: VIN WFOWXXGBB W5U50656; Evidenčné číslo: KE 558HJ; Stav opotrebovanosti:
opotrebované, nepojazdné; Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu:
(zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 1.000 Eur; Dátum zápisu do súpisu majetku: 29.03.2016,

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

dňa 16.06.2016 bolo zverejnené druhé ponukové kolo na predaj majetku úpadcu osobný automobil Ford Mondeo,
5-dverový; Výkon motora: 85 kW; Rok výroby: 2005; Farba: modrá; Výrobné číslo: VIN WFOWXXGBB W5U50656;
Evidenčné číslo: KE 558HJ; Stav opotrebovanosti: opotrebované, nepojazdné; Dôvod zapísania do súpisu:
vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 1.000 Eur; Dátum zápisu do
súpisu majetku: 29.03.2016 v Obchodnom vestníku č. 116/2016,
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dňa 29.06.2016 bolo zverejnené doplnenie súpisu všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 125/2016
Iná majetková hodnota:
Typ súpisovej zložky majetku: zaúčtovanie kladných úrokov za vedenie účtu úpadcu v banke; Dôvod zapísania do
súpisu: vlastníctvo úpadcu; Súpisová hodnota: 0,26 Eur; Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.06.2016
Typ súpisovej zložky majetku: nevyčerpaná časť preddavku na úhradu nákladov konkurzného konania; Dôvod
zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Súpisová hodnota: 664 Eur; Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.06.2016
Typ súpisovej zložky majetku: finančná hotovosť; Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Súpisová
hodnota: 1.000 Eur; Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.06.2016,

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

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

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

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

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

dňa 16.01.2017 bolo zverejnené doplnenie súpisu všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 10/2017
Iná majetková hodnota:
Typ súpisovej zložky majetku: finančná hotovosť poukázaná úpadcom, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo
úpadcu, Súpisová hodnota: 700 Eur, Dátum zápisu do súpisu majetku: 21.12.2016.
Typ súpisovej zložky majetku: finančná hotovosť poukázaná úpadcom, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo
úpadcu, Súpisová hodnota: 180 Eur, Dátum zápisu do súpisu majetku: 06.02.2017.
Správca cenný papier, podielový list v podielovom fonde spoločnosti Prvá penzijná správcovská spoločnosť
Poštovej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 fond: vyvážené portfólio o.p.f.
podielový list na meno, podoba zaknihovaná, počet podielov 4800, nominálna hodnota podielu 0,039383 v súpisovej
hodnote 189,04 Eur. Na účet úpadcu vedený správcom bolo z podielového fondu vyplatených 155,68 Eur, cenný
papier, podielový list v podielovom fonde spoločnosti Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, so
sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 fond: peňažný o.p.f. koruna podielový list na
meno, podoba zaknihovaná, počet podielov 369, nominálna hodnota podielu 0,041302 v súpisovej hodnote 15,24
Eur. Na účet úpadcu vedený správcom bolo z podielového fondu vyplatených 14,99 Eur.
Celková súpisová hodnota majetku zaradeného do všeobecnej podstaty činí 4.980,19 EUR.
Na prvej schôdzi veriteľov konanej 25.01.2016 bol za zástupcu veriteľov zvolený veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Tomášiková 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653.
Správca v súlade s § 38 ods. 1 ZKR zvolal prvé zasadnutie zástupcu veriteľov na deň 25.01.2016 o 11.05 hod.
Zápisnicu z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 18/2016 dňa
28.01.2016.
II.
Speňažovanie majetku všeobecnej podstaty
Úpadca je slobodný, preto správca nemusel pristúpiť v zmysle § 53 ods. 1 ZKR k vyporiadaniu bezpodielového
spoluvlastníctva.
Správca dňa 09.02.2016 požiadal zástupcu veriteľov v zmysle ust. § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov o udelenie súhlasu na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej
podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v OV SR č. 239/2015 dňa 14.12.2015- trvalých trávnych porastov, nakoľko
predpokladané náklady speňaženia by pravdepodobne prevýšili možný výťažok zo speňaženia.
Po doručení súhlasu zástupcu veriteľov zo dňa 14.03.2016 správca vylúčil majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu, ktorý bol zverejnený v OV SR č. 239/2015 dňa 14.12.2015- trvalých trávnych porastov, ktoré vylúčenie bolo
zverejnené v OV SR č. 58/2016 dňa 24.03.2016.
Správca na základe udeleného záväzného pokynu zástupcom veriteľov zo dňa 28.04.2016 speňažoval v štyroch
ponukových kolách osobný automobil Ford Mondeo, 5-dverový; Výkon motora: 85 kW; Rok výroby: 2005; Farba:
modrá; Výrobné číslo: VIN WFOWXXGBB W5U50656; Evidenčné číslo: KE 558HJ; Stav opotrebovanosti:
opotrebované, nepojazdné; Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu:
(zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 1.000 Eur; Dátum zápisu do súpisu majetku: 29.03.2016, ktorý sa nepodarilo
speňažiť ani v štvrtom ponukovom kole. Správca po udelení súhlasu zástupcom veriteľov zo dňa 15.11.2016 vylúčil
zo súpisu všeobecnej podstaty osobný automobil Ford Mondeo, 5-dverový; Výkon motora: 85 kW; Rok výroby:
2005; Farba: modrá; Výrobné číslo: VIN WFOWXXGBB W5U50656; Evidenčné číslo: KE 558HJ; Stav
opotrebovanosti: opotrebované, nepojazdné; Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel
úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 1.000 Eur; Dátum zápisu do súpisu majetku: 29.03.2016, ktoré vylúčenie
bolo zverejnené dňa 24.11.2016 v OV SR č. 225/2016.
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Správca zabezpečil príjem do konkurzne podstaty, ktorý tvorili finančné prostriedky za vyplatenie cenných papierov:
cenný papier, podielový list v podielovom fonde spoločnosti Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky,
so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 fond: vyvážené portfólio o.p.f. podielový list na
meno, podoba zaknihovaná, počet podielov 4800, nominálna hodnota podielu 0,039383. Na účet úpadcu vedený
správcom bolo z podielového fondu vyplatených 155,68 Eur,
cenný papier, podielový list v podielovom fonde spoločnosti Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky,
so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 fond: peňažný o.p.f. koruna podielový list na
meno, podoba zaknihovaná, počet podielov 369, nominálna hodnota podielu 0,041302. Na účet úpadcu vedený
správcom bolo z podielového fondu vyplatených 14,99 Eur.
Správca zabezpečil do konkurznej podstaty príjmy o zrážku z príjmu v mesiaci 01/2016 vo výške 215,- Eur, finančnú
hotovosť poukázanú úpadcom vo výške 2 050,-Eur, 1 000,- Eur 700,- Eur a 180,- Eur.
Do konkurzného konania ďalej bola poukázaná nevyčerpaná časť preddavku na úhradu nákladov konkurzného
konania vo výške 664,- Eur.
Na účet úpadcu vedený správcom bolo pripísaných 0,52 Eur ako kladný úrok.
III.
Podľa § 96 ods. 2 ZKR pred zostavením rozvrhu správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty. Zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty správca zverejnil
v Obchodnom vestníku č. 249/2016 dňa 29.12.2016 s poučením, že zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je
veriteľom pohľadávky proti všeobecnej podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu
poradie pohľadávky proti všeobecnej podstate.
V stanovenej lehote neboli správcovi podané námietky poradia pohľadávky proti všeobecnej podstate.
Správca v zmysle § 101 ods. 1 ZKR pripravil konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, ktorý
bezodkladne predkladá zástupcovi veriteľov a to veriteľovi Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00151653. Podľa § 101 ods. 1 ZKR určuje zástupcovi veriteľov lehotu 15 dní na schválenie návrhu
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

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

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

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Rozvrh
Suma
prihlásených Suma
uznaných
Uspokojenie
nezabezpečených
nezabezpečených
% uspokojenia
nezabezpečeného
pohľadávok
pohľadávok
veriteľa
veriteľa
v€
v€
v€

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

24.213,93

25,14

43,37

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

10258,66

10,65

18,37

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

2.557,50

2,66

4,59

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

4.546,49

4,72

8,14

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

679

0,71

1,23

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

12.144,18

12,61

21,75

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

15.649,12

16,25

28,03

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

18.621,15

19,34

33,37

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

353,17

0,37

0,64

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

1.273,15

1,32

2,28

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

6.001,62

6,23

10,75

a.s.,
IČO: 10.258,66

Správca vyzýva veriteľov, aby oznámili čísla účtov, na ktoré im správca má poukázať výťažok na základe
schváleného konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, a to elektronickou poštou na e-mailovú adresu:
spravcovska.kancelaria@gmail.com.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Trebišove, dňa 22. februára 2017

JUDr. Matúš Čepček
správca konkurznej podstaty
zn. správcu: S 1701

K004376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Poláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1414/30, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 926 542
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/22/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu: Magdaléna Poláková, s miestom podnikania Budovateľská 1414/30, 945 01 Komárno, IČO:
46 926 542, nar. 21.06.1962 zvoláva v poradí 2. schôdzu veriteľov na deň 17.03.2017 o 10.00 hod., ktorá sa
uskutoční v zasadacej miestnosti v sídle správcu na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver
Prezentácia veriteľov sa začína o 9.55 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z príslušného registra, pokiaľ v takomto registri sú zapísané. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
SKP, k.s., správca

K004377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VVL INVEST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 902 124
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/36/2016 S1804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2017

Okresný súd Trnava
23K/36/2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvenčný správca k.s., správca úpadcu: VVL INVEST, s.r.o., so sídlom: Tamaškovičova 17, Trnava, IČO: 35 902
124,č.k. 23K/36/2016, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle správcovskej kancelárie
na adrese Námestie SNP č. 3, 917 01 Trnava, v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 09.00 hod. do
12.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod.
Nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné vopred oznámiť a následne dohodnúť telefonicky na mob. tel. č.
0903 552 362, alebo na e-mailovej adrese: office@insp.sk alebo písomne na adrese sídla správcu.

Insolvenčný správca k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K004378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kavuliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Vajnorská 17/E, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/4/2016 S1503
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/4/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej Typ súpisovej
Dlžník
položky majetku položky majetku

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

Podielové
spoluvlastníctvo

Poskytnutie pôžičky v zmysle
podmienok uvedených v
1/1
Zmluve o pôžičke

Súpisová
hodnota
majetku

2

Peňažná
pohľadávka

Proti prúdu, občianské združenie,
Karpatská 10,811 05 Bratislava

3

Peňažná
pohľadávka

Zrážky zo mzdy a iných
Ladislav Kavuliak, Nové mesto, Bratislava príjmov za obdobie od 3/2016 1/1
do 1/2017

101,18 €

4

Peňažná
pohľadávka

UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

0,04 €

Úroky ku dňu 22.2.2017

1/1

1 660,12 €

Mgr. Dušan Marko, správca.

K004379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Marková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Čaj 86, 044 16 Vyšný Čaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: S1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/25/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
PDS č. 041/37-2016

Označenie dražobníka:

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Masarykova 21, 040 01 Košice
IČO: 36 583 936

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
v Košiciach I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15388/V
zastúpená:

Mgr.

Jaroslavom

Dzurikom,

konateľom spoločnosti

Navrhovateľ dražby:

Ing. Peter Duhoň, správca
Učňovská 1, 040 15 Košice - Šaca
reg.: Ministerstvo spravodlivosti SR - značka

správcu: S1479
úpadca: Eva Marková, rod. Konopásková, nar.:
24.07.1973, bytom: 044 16 Vyšný Čaj 86

Licitátor:

Monika Študencová, zamestnanec dražobníka

Dátum konania dražby:
otvorenia dražby: 10.00 hod.

16. február 2017

Čas

Miesto konania dražby:
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.,
Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť na 1. poschodí
Opakovanie dražby:

opakovaná dražba (7. kolo)

Označenie predmetu dražby: Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 130, vedenom
Okresným úradom Košice – okolie, Katastrálny odbor, obec: Vyšný Čaj, katastrálne územie: Vyšný čaj, a to:
·
·
·

stavba so súpisným číslom 86, ktorá je postavená na parcele registra "C" číslo 134/1, dom,
parcela registra „C“ č. 133, vo výmere 238 m2, druh pozemku: Záhrady,
parcela registra „C“ č. 134/1, vo výmere 299 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len "predmet dražby")
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušenstvom je: plot, studňa, vonkajšie úpravy (prípojka plynu, žumpa, darling, spevnené plochy).

Opis predmetu dražby: Predmetom dražby je rodinný dom s.č. 86, nachádzajúci sa na p.č. 134/1 v k.ú. Vyšný Čaj
v obci Vyšný Čaj, okres Košice - okolie. Dom s.č. 86 sa nachádza pri obecnej asfaltovej komunikácii v strede obce,
vľavo od hlavnej cesty.
Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
LV č. 130, k.ú. Vyšný Čaj
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Poznámka Informatívna: P 467/15 zo dňa 1.7.2015 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo
dňa 26.6.2015, veriteľom: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,
IČO: 31 320 155, formou dobrovoľnej dražby - č.z.46/15
Poznámka Obmedzujúca: P 80/2016 zo dňa 01.02.2016 - Uznesenie Okresného súdu Košice I
č. 30K/25/2015-211 o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu Ing. Peter Duhoň, Učňovská 1, 040 15
Košice - Šaca, zn. správcu: S 1479. Na vlastníka Marková Eva (24.07.1973) pod B 1 v podiele 1/1
č.z.-12/16
Poznámka Informatívna: P 299/16 zo dňa 22.4.2016 - Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby,
konanej dňa 2.6.2016, dražobníkom: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040
01 Košice, formou dobrovoľnej dražby. - č.z.22/16
Poznámka Informatívna: P 437/16 zo dňa 8.6.2016 - Oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej
dražby, konanej dňa 23.6.2016, dražobníkom: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova
21, 040 01 Košice, formou dobrovoľnej dražby. - č.z.29/16
Poznámka
Informatívna: P 491/16 zo dňa 29.6.2016 - Oznámenie o konaní 2. opakovanej
dobrovoľnej dražby, konanej dňa 9.8.2016, dražobníkom: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.,
Masarykova 21, 040 01 Košice, formou dobrovoľnej dražby. - č.z.32/16
Poznámka P 668/16 zo dňa 16.09.2016 - Oznámenie o konaní 2.opakovanej dobrovoľnej dražby
Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO:36583936, PDS č.
041/19-2016 zo dňa 13.09.2016 - č.z.46/16
Poznámka
Informatívna: P 728/16 zo dňa 7.10.2016 - Oznámenie o konaní 4. opakovanej
dobrovoľnej dražby konanej dňa 25.10.2016, dražobníkom: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.,
Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36 583 936, formou dobrovoľnej dražby. - č.z.74/16
Poznámka
Informatívna: P 775/16 zo dňa 28.10.2016 - Oznámenie o konaní 5. opakovanej
dobrovoľnej dražby konanej dňa 22.11.2016, dražobníkom: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.,
Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36 583 936, formou dobrovoľnej dražby. - č.z.80/16
Poznámka Informatívna: P44/17 zo dňa 20.1.2017-Oznámenie o konaní 6.opakovanej dobrovoľnej
dražby, konanej dňa 16.2.2017, dražobníkom: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova
21, 040 01 Košice, IČO: 36 583 936, formou dobriovoľnej dražby. - č.z.3/17

ČASŤ C: ŤARCHY
·

V 4954/13 zo dňa 14.1.2014 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Všeobecnej úverovej banky,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V 4954/13 zo dňa 14.1.2014 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Všeobecnej úverovej banky,
a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 na pozemky registra 'C' parc.č.133 - záhrady
o výmere 238m2, parc.č.134/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 299m2 a stavbu - dom súp.č.86
na parc.č.134/1. - č.z.2/14
Iné údaje:

·
·

R 55/09-rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia č.200/00216 o určení pásma ochrany vodných
stavieb
R 2027/13 zo dňa 17.12.2013 - zmena trvalého pobytu - č.z.32/13
Poznámka: Bez zápisu.

Ohodnotenie predmetu dražby:
Číslo znaleckého posudku:
32/2016

Meno znalca:
Ing. Anna Pangrácová

Dátum vyhotovenia:
17.02.2016

Najnižšie podanie:

70.000,00 €

Minimálne prihodenie:

200,00 €

Výška dražobnej zábezpeky:

Cena dosiahnutá vydražením:

Všeobecná cena odhadu:
168.000,00 €

8.000,00 €

55.000,00 €

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením
najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216,
vedený v SBERBANK Slovensko, a.s., VS: 00412016, Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny
dosiahnutej vydražením.

v Košiciach dňa 22.02.2017

K004380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mišovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gejzu Dusíka 2816/61, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1972
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 25K/34/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/34/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Peňažné pohľadávky:
Meno a priezvisko/ názov
Dlžník
Dlžník - ulica, číslo
dlžníka
mesto

- Dlžník
PSČ

- Dlžník
IČO

- Suma v
Právny dôvod vzniku
€

RM-RETRO s.r.o.

Ul. A. Sládkoviča
Levice
2687/5

93401

50
451

206

RM-RETRO s.r.o.

Ul. A. Sládkoviča
Levice
2687/5

93401

50
451

206

48,98 €

Zrážka zo mzdy za mesiac 12/2016 v rozsahu, v
ktorom podlieha konkurzu

55,97 €

Zrážka zo mzdy za mesiac 01/2017 v rozsahu, v
ktorom podlieha konkurzu

SKP, k.s., správca úpadcu Peter Mišovič

K004381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Takács - EKOMONT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Narcisova 1496/7, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11 707 654
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2013 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Stanislav Volár - správca úpadcu Mikuláš Takács - EKOMONT, Narcisová č. 1496/7, 927 01 Šaľa, IČO
11 707 654, v súlade so Záväzným pokynom zo dňa 18.07.2016 týmto vyhlasuje 4. kolo verejného ponukového
konania na predaj podniku, ktorý tvorí :
- stavba - č.súp. 975, postavená na parcele č. 103/2, zapísaná na LV č. 1102 pre kat.územie Trnovec nad Váhom,
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, ako zabezpečený majetok,
- pozemok - parcela č. 103/2 o výmere 99 m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1102 pre kat. územie
Trnovec nad Váhom, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, ako zabezpečený majetok,
- členský podiel k 3-izbovému bytu č. 14 v bytovom dome č.súp. 1933, postavenému na pozemku parcela č.
3080/126, parcela č. 3080/127, parcela č. 3080/128 a parcela č. 3080/129. Spoluvlastnícky podiel 1/1 SBD Šaľa,
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu 7857/442312. Nehnuteľnosť je zapísaná na LV
č. 3447 pre kat.územie Šaľa, ako nezabezpečený majetok,
- pozemky - parcely registra „E“- č. 383 o výmere 158 m2 záhrady, č. 384 o výmere 144 m2 záhrady, č. 385
o výmere 158 m2 záhrady, zapísané na LV č. 760 pre kat. územie Dlhá nad Váhom, spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/8, ako nezabezpečený majetok,
- pozemky - parcely registra „E“- č. 470/2 o výmere 34 m2 záhrady, č. 2160/1 o výmere 78 m2 orná pôda, č. 2299/2
o výmere 671 m2 lesné pozemky, č. 2970/1 o výmere 282 m2 lesné pozemky, č. 2971/1 o výmere 214 m2 lesné
pozemky, č. 2972/1 o výmere 299 m2 orná pôda, č. 3164/2 o výmere 155 m2 lesné pozemky, č. 3352/2 o výmere
392 m2 lesné pozemky a č. 3477/2 o výmere 291 m2 orná pôda, zapísané na LV č. 889 pre kat. územie Dlhá nad
Váhom, spoluvlastnícky podiel úpadcu ½, ako nezabezpečený majetok,
- pozemok parcela registra „C“ č. 4766 o výmere 18508 m2 lesné pozemky zapísaný na LV č. 1691 pre kat. územie
Dlhá nad Váhom, spoluvlastnícky podiel úpadcu 123/18508, ako nezabezpečený majetok,
- pozemky - parcely registra „C“- č. 4338/1 o výmere 13817 m2 orná pôda, č. 4338/2 o výmere 3170 m2 orná pôda,
č. 4338/3 o výmere 756 m2 orná pôda, č. 4338/4 o výmere 248 m2 orná pôda, č. 4458 o výmere 2490 m2 orná
pôda, zapísané na LV č. 2202 pre kat. územie Dlhá nad Váhom, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pôda, zapísané na LV č. 2202 pre kat. územie Dlhá nad Váhom, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, ako
nezabezpečený majetok,
- pozemok parcela registra „C“- č. 4826 o výmere 14904 m2 lesné pozemky, zapísané na LV č. 2094 pre kat.
územie Dlhá nad Váhom, spoluvlastnícky podiel úpadcu 370/14904, ako nezabezpečený majetok a
- pozemok parcela registra „C“- č. 4509 o výmere 3208 m2, ostatné plochy, zapísané na LV č. 2131 pre kat. územie
Dlhá nad Váhom, spoluvlastnícky podiel úpadcu 168/3208, ako nezabezpečený majetok.
Správca ponúka na predaj uvedený majetok v 4. kole verejného ponukového konania formou predaja podniku za
ďalších podrobnejších podmienok uvedených v Informačnom memorande, ktoré má záujemca možnosť získať za
poplatok na adrese správcu.
Ponuky treba zaslať na adresu kancelárie správcu, príp. doručiť osobne v lehote 10 dní odo dňa uverejnenia tejto
ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením : Mikuláš Takács - predaj - 4. kolo ( neotvárať )“. Na neskôr
doručené ponuky nebude možné prihliadať, pričom doručená ponuka je záväzná až do ukončenia príslušného kola
predaja.
Záujemca zloží zálohu na kúpu majetku na účet správcu uvedený v Informačnom memorande.
Ponuka musí obsahovať : indentifikačné údaje záujemcu ( obchodné meno, sídlo, výpis z OR, IČO, príp. u fyzickej
osoby - osobné údaje ), označenie predmetu kúpy a návrh kúpnej ceny s dokladom preukazujúcim krytie
navrhovanej kúpnej ceny.
Po uplynutí lehoty na podanie ponúk budú ponuky otvorené v kancelárii správcu. Správca v lehote 5 dní od
otvárania prevedie vyhodnotenie ponúk formou zápisnice.
Kritériom pre vyhodnotenie je najvyššia ponuka a súhlas príslušného orgánu, resp. zástupcu veriteľov, ktorý bude
daný najneskôr do 3 dní od vyhodnotenia. Neúspešnému uchádzačovi bude zaplatená záloha vrátená do 5 dní.
V prípade nesúhlasu vykoná správca opakované ponukové konanie.
Bližšie informácie možno získať v kancelárii správcu, príp. na č.t. 0902275765.
V Piešťanoch dňa 22.02.2017

K004382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENERGOPROJEKTY a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sabinovská 12, 820 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 698 187
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/13/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/13/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu ENERGOPROJEKTY a.s., so sídlom Sabinovská 12,
820 09
Bratislava, IČO: 35 698 187, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.
1150/B, sp. zn. 8K/13/2016
Miesto zasadnutia:

Bratislava

Dátum zasadnutia:

09.02.2017

Za uznesenie veriteľského výboru hlasovali veritelia per rollam podľa ust. § 38 ods. 3 ZKR:
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Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. – predseda veriteľského výboru

2)

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave – člen

3)

Ing. Igor Jirkovský – ECES – inžinierska kancelária – člen

Deň vydania: 27.02.2017

Program:
1. Otvorenie;
2. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu – speňaženie hnuteľného majetku;
3. Záver.
1. bod programu: Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru, ktorý na úvod konštatoval, že členovia
veriteľského výboru hlasovali per rollam doručením hlasovania správcovi v zmysle ust. § 38 ods. 3 ZKR, čím sa
považujú za prítomných na tomto zasadnutí. Predseda veriteľského výboru na základe uvedeného konštatuje, že
v zmysle ust. § 38 ods. 2 ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci členovia.
2. bod programu: Hlasovanie o udelení záväzného pokynu – speňaženie súboru hnuteľného majetku:
Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov na hlasovanie o uložení záväzného pokynu správcovi na
speňaženie súboru hnuteľného majetku, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu pod súpisovou
položkou s por. č. 10 - 58, a ktorý bol dňa 19.08.2016 zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. OV 161/2016
pod značkou záznamu K019319, a to v znení, ako bol predložený správcom listom zo dňa 20.12.2016, sp. zn.
8K/13/2016.
Prítomní veritelia hlasovali nasledovne:
Hlasovanie:
Za:
-

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

-

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave – člen

-

Ing. Igor Jirkovský – ECES – inžinierska kancelária – člen

-

Nikto

-

Nikto

Proti:

Zdržal sa:

Veriteľský výbor na základe hlasovania prijal jednohlasne nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie súboru hnuteľného majetku ktorý bol
zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu pod súpisovou položkou s por. č. 10 - 58, a ktorý bol dňa
19.08.2016 zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. OV 161/2016 pod značkou záznamu K019319, a to
v znení, ako bol predložený správcom listom zo dňa 20.12.2016, sp. zn. 8K/13/2016.“
3. bod programu: Záver
Iné otázky neboli na zasadnutí veriteľského výboru vznesené.
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V Bratislave dňa 09.02.2017

Podpis predsedu veriteľského výboru:

_______________________________________________________
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
predseda veriteľského výboru

K004383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Krupá 42, 919 65 Horná Krupá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/9/2013 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/9/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Stanislav Volár - správca úpadcu Ján Mika, nar. 30.01.1953, bytom 919 65 Horná Krupá č.súp. 42, v súlade
so Záväzným pokynom oddeleného veriteľa zo dňa 30.11.2015 týmto vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového
konania na predaj podniku, pozostávajúceho zo :
- stavby - budovy cukrárenskej výroby č.súp. 21, postavenej na parcele č. 52/2, zapísanej na LV č. 1107 pre kat.
územie Horná Krupá, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,
- pozemku - parcela č. 52/2 o výmere 101 m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 382 pre kat.
územie Horná Krupá, spoluvlastnícky podiel úpadcu ½., spoluvlastnícky podiel ručiteľa ½,
- pozemku - parcela č. 52/1 o výmere 415 m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 1240 pre kat.
územie Horná Krupá, spoluvlastnícky podiel ručiteľa 1/1,
- pozemku - parcela č. 51/1 o výmere 599 m2 záhrady, zapísaného na LV č. 382 pre kat. územie Horná Krupá,
spoluvlastnícky podiel úpadcu ½ , spoluvlastnícky podiel ručiteľa ½, ako nezabezpečený majetok.
Správca ponúka majetok v 3. kole verejného ponukového konania formou predaja podniku za najvyššiu ponuku za
týchto ďalších podmienok:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemca má možnosť zakúpenia podmienok predaja vo forme „Informačného memoranda“ na adrese Kancelárie
správcu - Kukučínova č. 11, 921 01 Piešťany.
Ponuky treba zaslať na adresu kancelárie správcu, príp. doručiť osobne v lehote 60 dní od uverejnenia tejto ponuky
v zalepenej obálke s výrazným označením : Ján Mika - predaj - 3. kolo (neotvárať)“. Na neskôr doručené ponuky
nebude možné prihliadať, pričom doručená ponuka je záväzná až do ukončenia príslušného kola predaja.
Záujemca zloží zálohu vo výške 10.000,00 € na účet správcu uvedený v Informačnom memorande.
Ponuka musí obsahovať: indentifikačné údaje záujemcu (obchodné meno, sídlo, výpis z OR, IČO, príp. u fyzickej
osoby - osobné údaje), označenie predmetu kúpy a návrh kúpnej ceny s dokladom preukazujúcim krytie
navrhovanej kúpnej ceny.
Po uplynutí lehoty na podanie ponúk budú ponuky otvorené v kancelárii správcu za prítomnosti príslušného orgánu
a zástupcu veriteľov. Správca v lehote 3 dní od otvárania vykoná vyhodnotenie ponúk a vyhodnotí ponuky formou
zápisnice.
Kritériom pre vyhodnotenie je najvyššia ponuka a súhlas príslušného orgánu a zástupcu veriteľov, ktorý bude daný
najneskôr do 3 dní od vyhodnotenia.
Neúspešnému uchádzačovi bude záloha vrátená do 5 dní. V prípade nesúhlasu vykoná správca opakované
ponukové konanie.
Bližšie informácie možno získať v kancelárii správcu, príp. na č.t. 033 7733751.
V Piešťanoch dňa 22.02.2017

K004384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Vasilišin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 449/5, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2016S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

V zmysle § 96 ods. 2 ZKR týmto oznamujem, že som zostavila zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a po
zverejnení tohto oznámenia, v zákonnej lehote zostavím rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Prešov, dňa 22.02.2017

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa
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K004385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VVL INVEST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 902 124
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/36/2016 S1804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/36/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: VVL INVEST, s.r.o., so sídlom:
Tamaškovičova 17, Trnava, IČO: 35 902 124, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.
23K/36/2016-147 zo dňa 12.01.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Uvedené uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č. 13/2017 zo dňa 19.01.2017.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated on the 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt: VVL INVEST, s.r.o., with its registered seat at: Tamaškovičova 17, Trnava, Slovak Republic, Identification
number: 35 902 124, I am obliged to inform you with that resolution of the District Court Trnava, proc.
no. 23K/36/2016-147 dated on the 12th January 2017 bankruptcy was declared on the bankrupt´s estate. The
mentioned resolution was published in the Commercial Gazette Journal No. 13/2017 dated on 19th January 2017.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci dni zverejnenia predmetného uznesenia v
Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Gazette, whereby as the day of publishing of that resolution the day following the day after the
publishing of that resolution in the Commercial Gazette shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring the bankruptcy.

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
The claim, which is not the claim against the property, shall be alleged by an application.

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Insolvenčný správca k.s. so sídlom: Námestie SNP 3, 917 01
Trnava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v
jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – Insolvenčný správca k.s., registered seat:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within
45 days from declaring the bankruptcy.

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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy.
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 Gazette 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
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial Gazette with stating the creditor and the registered sum.

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.
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.

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada.
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.

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.
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 name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.

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.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by bankrupt’s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.

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.
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.

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.
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.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th May 2000.

Insolvenčný správca k.s. správca/trustee
Represented by: JUDr. Jozef Palla, unlimited partner

K004386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Bróska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 29/607, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 852 673
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2015 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ján Surma, správca úpadcu Dušan Bróska, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate.
JUDr. Ján Surma, správca úpadcu Dušan Bróska, oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada (§ 96 ods 3 ZKR).
V Prešove, dňa 22.02.2017
JUDr. Ján Surma, správca

K004387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VVL INVEST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 902 124
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/36/2016 S1804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/36/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

lvenčný správca k.s., správca úpadcu – VVL INVEST, s.r.o., so sídlom: Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, IČO: 35
902 124, č.k. 23K/36/2016 podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje
číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov. Kauciu vo výške 350,- € možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet vedený
vo Fio banke, a.s., pod č.ú. (IBAN kód): SK74 8330 0000 0026 0114 3583, 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.

Insolvenčný správca k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K004388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Pálinkáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 83/59, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/77/2015 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/77/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 01/2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku a mena: 48,74 €

V Nitre, dňa 21.02.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K004389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENERGOPROJEKTY a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sabinovská 12, 820 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 698 187
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/13/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/13/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu – dňom
27.02.2017.
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu ENERGOPROJEKTY a.s. vyhlasuje dňom 27.02.2017 na základe záväzného pokynu príslušného
orgánu prvé kolo ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho
všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 161/2016 pod
značkou záznamu K019319 dňa 19.08.2016 pod súpisovými položkami majetku por. č. 10 až por. č. 58 (ďalej len
„Predmet speňaženia“).
Predmetom speňaženia je nasledovný súbor hnuteľného majetku: 1 ks chladnička malá; 1 ks chladnička veľká; 1 ks
mikrovlnná rúra; 2 ks kopírovací stroj; 1 ks elektrický písací stroj; 1 ks skener; 6 ks tlačiareň; 1 ks multifunkčné
zariadenie; 10 ks LCD monitor; 1 ks HP DESIGNJET 1050C Plus Plotter; 9 ks stolový počítač; 9 ks kovový regál; 4
ks skladovacia skriňa a 2 ks stojací vešiak.
Celková súpisová hodnota Predmetu speňaženia je odhadom vo výške 2.195,- EUR.
Veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia (ďalej len
„Pokyn“) za nasledovných podmienok:
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Predmet speňaženia sa bude v jednotlivých kolách ponukového konania speňažovať ako súbor majetku. V prípade,
ak sa Predmet speňaženia nepodarí speňažiť v prvom kole, správca vyhlási druhé kolo ponukového konania, resp.
ďalšie, až do speňaženia Predmetu speňaženia alebo udelenia nového záväzného pokynu príslušným orgánom.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve,
pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
Podmienky ponukového konania:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet
speňaženia vo výške 500,- EUR, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty
úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK3511000000002625555910, vedený v Tatra banke, a.s., najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 09.03.2017.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za neprimeranú a/alebo v rozpore
s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
(i)

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť.

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa Pokynu alebo bude do kancelárie správcu doručená
oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Kúpna cena:
O víťazstve rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia. Podmienkou pre podanie ponuky
v 1. kole ponukového konania je ponuka minimálne vo výške 100 % súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponuku a túto vyhodnotiť ako víťaznú a oznámiť ju Príslušnému orgánu.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca oznámi príslušnému orgánu víťaznú ponuku do troch
(3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet
speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod
podmienkou, že kúpnu cenu za Predmet speňaženia zaplatí na bankový účet správy konkurznej podstaty
Úpadcu č. účtu v tvare IBAN: SK3511000000002625555910, vedený v Tatra banke, a.s., najneskôr ku dňu
podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný
príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením
§ 93 ods. 2 ZKR ako stojí a leží.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 09.03.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – ENERGOPROJEKTY a.s. – PREDAJ SÚBORU
HNUTEĽNÝCH VECÍ“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene,
sa nebude prihliadať.

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

K004390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Martina Gelienová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 5354/15, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1979
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažné pohľadávky
Meno a priezvisko/ názov
Dlžník
Dlžník - ulica, číslo
dlžníka
mesto
Jakubovo
námestie 13
Jakubovo
nebotra consulting, s.r.o.
námestie 13
Jakubovo
nebotra consulting, s.r.o.
námestie 13
Jakubovo
nebotra consulting, s.r.o.
námestie 13
nebotra consulting, s.r.o.

- Dlžník
PSČ

Bratislava

811 09

Bratislava

811 09

Bratislava

811 09

Bratislava

811 09

- Dlžník
IČO
46
920
46
920
46
920
46
920

- Suma v
Právny dôvod vzniku
€
123

zrážky zo mzdy za
podlieha konkurzu
123
zrážky zo mzdy za
111,82 €
podlieha konkurzu
123
zrážky zo mzdy za
111,82 €
podlieha konkurzu
123
zrážky zo mzdy za
114,82 €
podlieha konkurzu
111,82 €

mesiac 10/2016 v časti, v ktorej
mesiac 11/2016 v časti, v ktorej
mesiac 12/2016 v časti, v ktorej
mesiac 01/2017 v časti, v ktorej

SKP, k.s., správca úpadcu Mgr. Martina Gelienová

K004391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Podolinská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koháryho 904/4, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1982
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/72/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/72/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Peňažné pohľadávky
Meno a
dlžníka

priezvisko/

názov Dlžník
číslo

-

ulica, Dlžník
mesto

- Dlžník
PSČ

- Suma
€

v

Právny dôvod vzniku

Lesy SR, š.p. - odštepný závod
Koháryho 2
Levice

Levice

934 43

200,82 €

zrážky zo mzdy za mesiac 11/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

Lesy SR, š.p. - odštepný závod
Koháryho 2
Levice

Levice

934 43

340,82 €

zrážky zo mzdy za mesiac 12/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

Lesy SR, š.p. - odštepný závod
Koháryho 2
Levice

Levice

934 43

340,82 €

zrážky zo mzdy za mesiac 01/2017, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

SKP, k.s., správca úpadcu Katarína Podolinská

K004392
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
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 59/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D. správca úpadcu TOURMALINE-SK, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 793 348, zapísaná v Obchdonom registri Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vložka č. 28540/S zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 11.4.2017 o 9:00 hod., ktorá sa bude konať v sídle
správcu na adrese Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica s nasledujúcim programom:
1.
Otvorenie
2.
Správa
o
doterajšom
priebehu
konkurzu
a
činnosti
správcu
3.
Hlasovanie
o
výmene
správcu
podľa
§
36
zák.
č.
7/2005
Z.z.
4.
Voľba
veriteľského
výboru
5.
Záver
schôdze
veriteľov
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Povinná prezentácia veriteľov sa
začne v mieste konania schôdze o 8.45 hod. Veritelia sa pri prezencii musia v prípade fyzických osôb preukázať
dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra SR,
prípadne iného registra, v ktorom sú zapísané. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou
mocou a v prípade zastupovania právnickej osoby aj výpisom z Obchodného registra SR, prípadne iného registra, v
ktorom sú zapísané.

K004393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Balun
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná 12435/13A, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1964
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/48/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 27.02.2017

Okresný súd Prešov
4K/48/2016
Súpis oddelenej podstaty

Správca v súlade s § 76 ods. 2 ZKR zverejňuje súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Blackside, a.s.,
so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 48 191 515
Pozemky
Druh
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria

Výmera Štát
plochy

a

plochy

a

Záhrady

24
188
676

LV Parcelné číslo

Súpisová
hodnota

Spoluvlastnícky podiel

Prešov Šalgovík

741 211/7

1 100 €

1/1 BSM

Prešov Šalgovík

741 211/5

8 200 €

1/1 BSM

Prešov Šalgovík

741 211/2

33 700 €

1/1 BSM

Obec

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Katastrálne
územie

Stavby:
Popis

Štát

Obec Katastr. územie Ulica

Stavba – Rodinný dom Slovenská republika Prešov Šalgovík

LV Parc. č. Popisné číslo Súpisová hodnota Súpisová hodnota

Kamenná 764 211/5

12435/13A

252 000,- €

252 000,- €

SKP, k.s., správca úpadcu Peter Balun

K004394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Balun
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná 12435/13A, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1964
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/48/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/48/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 76 ods. 2 ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:

Iná majetková hodnota:

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

Súpisová hodnota v €

Podstata

Právo na vyrovnací podiel zo spoločnosti BALSTAV PB, s.r.o.

500,- €

všeobecná

Právo na vyrovnací podiel zo spoločnosti Gass BP, s.r.o.

500,- €

všeobecná

Právo na vyrovnací podiel zo spoločnosti ObaB s.r.o.

500,- €

všeobecná

SKP, k.s., správca úpadcu Peter Balun

K004395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 607 901
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

Právny dôvod
Hodnota
Meno a priezvisko/názov dlžníka
vzniku
majetku v EUR
Faktúra
č. CST, a.s., so sídlom Prakovce 13,
302. 3.600,00 EUR
3.600,00
VF17001
055 62 Prakovce
Mena

Dôvod zapísania do súpisu

Deň zápísania do
súpisu

majetok úpadcu podľa § 67
22.02.2017
ods. 1 písm. b) ZKR

V Košiciach, dňa 22.02.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

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