Obchodný vestník 44/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.03.2017

K004720
Spisová značka: 4K/6/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Radovan Grman, nar. 09.06.1983, bytom Furdekova
15, 851 04 Bratislava št. občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Radovan Grman, nar.
09.06.1983, bytom Furdekova 15, 851 04 Bratislava št. občan SR,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Radovan Grman, nar. 09.06.1983, bytom Furdekova 15, 851 04 Bratislava
št. občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Milena Nosková, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, zn.
správcu S 1313.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť 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 o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

2.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3.
ZKR).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1

4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
6.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
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

8.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
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ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
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Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
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7.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12.
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).
13.
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).
14.
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).
15.
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).
16.
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).
17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
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).
19.
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. 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. 9 a 10 ZKR).
20.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
23.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 veta prvá ZKR). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate (§ 166 ods. 2 ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s
návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na
povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý
zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 27.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K004721
Spisová značka: 3K/10/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SIVAK, s.r.o., so sídlom Ovsištské
námestie 1, 851 04 Bratislava, IČO: 35 843 926, správcom ktorého je: JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, značka správcu: S 1406, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku,

rozhodol

Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: SIVAK, s.r.o., so sídlom Ovsištské námestie 1, 851 04
Bratislava, IČO: 35 843 926, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 27.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, 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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K004722
Spisová značka: 2K/24/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Mgr. Andrej Komora, nar. 18.07.1978, bytom
Tranovského 55, 841 02 Bratislava v zastúpení: Nosko & Partners s.r.o., so sídlom Podjavorinskej 2, 811 03
Bratislava, voči dlžníkovi: Roman Dobiaš, nar. 27.09.1961, bytom Škovránčia 2956/3, 811 06 Bratislava, v zastúpení
JUDr. Ján Ikrényi, so sídlom IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava o vyhlásenie konkurzu
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Roman Dobiaš, nar. 27.09.1961, bytom Škovránčia 2956/3, 811 06 Bratislava
predbežného správcu JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom Znievska 21, 851 06 Bratislava, koncelária Kutlíkova 17,
851 06 Bratislava IČO: 32206691, č.licencie 112.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K004723
Spisová značka: 3K/10/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Milošovič, nar. 30.04.1986,
ul. Podháj 2913/7, 841 03 Bratislava, správcom ktorého je: LawService Recovery, k.s., Tallerova 5, 811 02 Bratislava,
zn. správcu: S1731, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov,
rozhodol

Súd priznáva správcovi: LawService Recovery, k.s., Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zn. správcu:
S1731, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K004724
Spisová značka: 8K/17/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MäsKo, a. s., so
sídlom Košická 49, 820 06 Bratislava, IČO: 31 361 374, právne zast.: JUDr. Zuzana Bukvišová, so sídlom
Nitrianska 3, 821 08 Bratislava, IČO: 46 025 456, o zvolaní schôdze veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný
súd Bratislava I v právnej
veci vyhláseného
konkurzu na majetok úpadcu:
MäsKo,03.03.2017
a. s., so
Obchodný vestník
44/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
sídlom Košická 49, 820 06 Bratislava, IČO: 31 361 374, právne zast.: JUDr. Zuzana Bukvišová, so sídlom
Nitrianska 3, 821 08 Bratislava, IČO: 46 025 456, o zvolaní schôdze veriteľov
rozhodol
Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: MäsKo, a. s., so sídlom
Košická 49, 820 06 Bratislava, IČO: 31 361 374, ktorá sa bude konať dňa 24.03.2017 o 08:15 hod., na Okresnom
súde Bratislava I, v pojednávacej miestnosti č. 46, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2.
Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad
totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K004725
Spisová značka: 4K/8/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Hagn-Leone k.s., so sídlom Poľná 4/A, 903 01 Senec,
IČO: 36 287 334, právne zastúpený: Advokátska kancelária MHS Legal, s.r.o., so sídlom Seberíniho 1, 821 03
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Hagn-Leone k.s., so sídlom Poľná 4/A, 903 01
Senec, IČO: 36 287 334,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Hagn-Leone k.s., so sídlom Poľná 4/A, 903 01 Senec, IČO: 36 287
334.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 27.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K004726
Spisová značka: 4K/9/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ing. Miroslav Mauer, Kapitulská 468/26, 917 01
Trnava, IČO: 30 373 182, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Shopping Palace, spol. s r.o., so
sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 957 590,
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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Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 03.03.2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ing. Miroslav Mauer, Kapitulská 468/26, 917 01
Trnava, IČO: 30 373 182, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Shopping Palace, spol. s r.o., so
sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 957 590,
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Shopping Palace, spol. s r.o., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04
Bratislava, IČO: 35 957 590.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 27.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K004727
Spisová značka: 8K/6/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Peter Livinský, nar. 03.11.1977,
Dunajská 519/26, 900 44 Tomášov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Peter Livinský, nar.
03.11.1977, Dunajská 519/26, 900 44 Tomášov
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Peter Livinský, nar. 03.11.1977, Dunajská 519/26, 900 44 Tomášov.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Anett Pirohár, Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava, zn. správcu: S1534.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť 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 o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
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Obchodný vestník 44/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 03.03.2017
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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
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17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený7znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
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určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. 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).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. 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).
19. 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. 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. 9 a 10 ZKR).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 27.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K004728
Spisová značka: 8K/39/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ingrid Fabianová, nar.
17.12.1970, bytom Nobelova 1290/6, 831 03 Bratislava, občan SR
rozhodol

Súd odvoláva Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava, zn. správcu:
S1450 z funkcie správcu úpadcu Ingrid Fabianová, nar. 17.12.1970, bytom Nobelova 1290/6, 831 03 Bratislava,
občan SR.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu Ingrid Fabianová, nar. 17.12.1970, bytom Nobelova 1290/6,
831 03 Bratislava, občan SR, správcu: SKKP, k. s., so sídlom kancelárie Panenská 24, 811 03 Bratislava, zn.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
správcu: S1493.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd odvoláva Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava, zn. správcu:
S1450
z
funkcie
správcu
úpadcu Ingrid Fabianová,
nar. 17.12.1970,
bytom Nobelova 1290/6,
831vydania:
03 Bratislava,
Obchodný vestník
44/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
03.03.2017
občan SR.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu Ingrid Fabianová, nar. 17.12.1970, bytom Nobelova 1290/6,
831 03 Bratislava, občan SR, správcu: SKKP, k. s., so sídlom kancelárie Panenská 24, 811 03 Bratislava, zn.
správcu: S1493.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 27.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K004729
Spisová značka: 2K/64/2014
Krajský súd v Bratislave, v zložení senátu: JUDr. Boris Tóth predseda, JUDr. Beáta Trandžíková a JUDr. Paulína
Pacherová členky senátu, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Stavebné bytové družstvo Pod Bôrikom „v likvidácii“,
so sídlom Pod Bôrikom 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 772 051, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
I. Č., R.. Č.. XXXXXX/XXX, B. T. Č.. XX, XXX XX Bratislava (pôvodne R. Č.. XX, XXX XX Bratislava), zastúpeného:
JUDr. Tomáš Havlík, advokát, Šoltésovej č. 12, 811 08 Bratislava, IČO: 42 364 965, o odvolaní dlžníka proti
uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č. k. 2K/64/2014-218 zo dňa 27.05.2016, pomerom hlasov 3 : 0, takto
rozhodol
I.
Odvolací súd uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 2K/64/2014-218 zo dňa 27.05.2016 m e n í
tak, že konkurzné konanie z dôvodu nedostatku podmienok pre vyhlásenie konkurzu z a s t a v u j e .
II.
Dlžníkovi sa
Poučenie:

n e p r i z n á v a nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v
lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval
v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
dňa 14.11.2016
JUDr. Boris Tóth, predseda senátu
K004730
Spisová značka: 2K/10/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Bc. Dominik Frčka, nar. 08. 11. 1987, bytom 990
01 Veľký Krtíš, P. O. Hviezdoslava 819/35, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Bc. Dominik Frčka, nar. 08. 11. 1987, bytom 990 01 Veľký Krtíš, P. O.
Hviezdoslava 819/35
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004731
Spisová značka: 4K/80/2016
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
Spisová značka: 4K 80/2016
Okresný súd Banská Bystrica
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, a
ním označených veriteľov UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO:
47 251 336, Slovenskú sporiteľňu, a.s., Tomášiková 48, 8332 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a.s. Cintorínska 5, 949 01 Nitra, IČO: 35 942 436, PE&MA, s.r.o., Pri Kalvárii 20/5897, 917 01 Trnava,
IČO: 36 270 831 a HERMES s.r.o., Na Vartičke 10, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31 572 201
proti
dlžníkovi: Slavomír Rehánek - REK, IČO: 32 623 747, nar. 12. 12. 1966, Ulica Sládkovičova 1774/7, 984 01 Lučenec
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám oznamuje, že termín pojednávania určený na deň 06. marca 2017 o 09:30 h na Okresnom súde Banská
Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie
je zrušený z dôvodu, že dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť v zmysle § 19 ods. 1 písm. c) ZKR.
V Banskej Bystrici 22. februára 2017
Mgr. Zuzana Antalová
sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Zsolt Alakša

Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004732
Spisová značka: 4K/80/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho
dlžníka Slavomír Rehánek - REK, IČO: 32 623 747, nar. 12. 12. 1966, Ulica Sládkovičova 1774/7, 984 01 Lučenec,
takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
I.
Súd u s t a n o v u j e spoločnosť KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka správcu S1568 do funkcie predbežného správcu dlžníka - Slavomír
Rehánek - REK, IČO: 32 623 747, nar. 12. 12. 1966, Ulica Sládkovičova 1774/7, 984 01 Lučenec.
II.
Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy
o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie,
druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28
dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu
o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie je vykonateľné, len
čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004733
Spisová značka: 1K/49/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 49/2015 - 120 zo dňa 30. 01. 2017 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Róbert Rezník nar. 14.03.1971, trvale bytom Pod Turíčkou 3906/14, 974 01 Banská Bystrica po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 02. 2017.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004734
Spisová značka: 1K/60/2012
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 60/2012 - 176 zo dňa 23. 01. 2017 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Alexander Račko, nar. 01.07.1971, bytom ul. Fraňa Kráľa 245/17, 991 22 Bušince po splnení konečného
rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 02. 2017.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004735
Spisová značka: 1K/19/2007
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 19/2007 - 810 zo dňa 02.02.2017 povolil vstup nového veriteľa EOS
KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava 1, IČO: 35 724 803 do konkurzného konania
namiesto veriteľa Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551 vo
Vydáva
spravodlivosti
podľaspol.
zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
výške 2 446,72
Eur Ministerstvo
v konkurznom
konaní Slovenskej
úpadcu - republiky
Gard-invest
s r.o.,"v
konkurze",
Námestievestníku
artézskych
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
prameňov 1, 984 01 Lučenec, IČO: 31 590 641. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.02.2017.
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Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 19/2007 - 810 zo dňa 02.02.2017 povolil vstup nového veriteľa EOS
KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava 1, IČO: 35 724 803 do konkurzného konania
namiesto veriteľa Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551 vo
výške 2 446,72 Eur v konkurznom konaní úpadcu - Gard-invest spol. s r.o.,"v konkurze", Námestie artézskych
prameňov 1, 984 01 Lučenec, IČO: 31 590 641. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.02.2017.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004736
Spisová značka: 1K/20/2011
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 20/2011 - 800 zo dňa 02.02.2017 povolil vstup nového veriteľa
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s., so sídlom Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský
Mikuláš, IČO: 31 560 750 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Ing. Vladimíra Ondriša, nar. 07. 12.
1969, bytom Svätovojtešská 14, 831 03 Bratislava vo výške 932 352,25 Eur v konkurznom konaní úpadcu - STAVIA,
a.s., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 688 360. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
24.02.2017.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004737
Spisová značka: 4K/5/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Božena Tomíková nar. 25. 08. 1949, bytom 221, 962 52
Cerovo, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Cerovo.

V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Božena Tomíková nar. 25. 08. 1949, bytom 221, 962 52

II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Miloša Levrinca, so sídlom kancelárie
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, značka správcu S1201.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
jednom rovnopise u správcu,
pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
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vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa

2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu
bráni
tomu,44/2017
aby na úpadcu začalo alebo
prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. AkDeň
počas
konkurzu
dôjde
Obchodný
vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
03.03.2017
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.02.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004738
Spisová značka: 4K/6/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Marián Lichvár nar. 27. 12. 1971, bytom J. Luku 617/13,
991 26 Nenince, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Marián Lichvár nar. 27. 12. 1971, bytom J. Luku 617/13,
991 26 Nenince.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Petra Škrábáka, so sídlom kancelárie
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1823.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
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o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004739
Spisová značka: 4K/8/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Janka Mešťanová nar. 14. 04. 1973, bytom Ul. 9. mája
1906/19, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Janka Mešťanová nar. 14. 04. 1973, bytom Ul. 9. mája 1906/19, 974
01 Banská Bystrica.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004740
Spisová značka: 4K/9/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Daniel Uram, nar. 25. 02. 1982, bytom Zombor 31, 991 22
Bušince, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Daniel Uram, nar. 25. 02. 1982, bytom Zombor 31, 991 22 Bušince.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
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 nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004741
Spisová značka: 2K/70/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Limba - Skalka, spol. s r.o.,
so sídlom 967 01 Kremnica, Veternícka 117/19, IČO: 31 589 821, zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 1356/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je T.R.I. Solutions k.s., so
sídlom kancelárie, 974 01 Banská Bystrica, Lazovná 20, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
Súd u z n á v a konkurz na majetok úpadcu Limba - Skalka, spol. s r.o., so sídlom 967 01 Kremnica, Veternícka
117/19, IČO: 31 589 821 za m a l ý
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004742
Spisová značka: 2K/79/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Kamil Ujhelyi, nar. 25. 09.
1967, bytom 974 01 Banská Bystrica, Bernolákova 29, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ján Čipka, so
sídlom kancelárie Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie
do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Jánovi Čipkovi, so sídlom kancelárie Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa, paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura a 20% DPH, t.j. 132,78 eura, spolu
796,66 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004743
Spisová značka: 31K/65/2011
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: RNDr. Ľubica Ferková, narodená: 22.09.1964 trvale bytom: Cyrila a
Metoda č. 2042/18, 071 01 Michalovce uznesením č.k. 31K/65/2011-218 zo dňa 19.01.2017 zrušil konkurz na
majetok dlžníka po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.02.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 27.2.2017
JUDr. Roman Maščák,
K004744
Spisová značka: 31K/4/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Europrojekt Zeta 6 SK, s.r.o., so sídlom: Toryská 5, 040 11 Košice
- mestská časť Západ, IČO: 35 850 264, práv. zastúpený: GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o., so sídlom:
Kováčska 53, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 730 564 proti dlžníkovi: R-K, s.r.o., so sídlom:
Železiarenská 29, 040 15 Košice-Šaca, IČO: 46 895 817, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím
vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.

Okresný súd Košice I dňa 27.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K004745
Spisová značka: 31K/4/2017
PREDVOLANIE
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264, práv. zastúpený: GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o., so sídlom: Kováčska 53, 040 01 Košice - mestská
časť Staré Mesto, IČO: 36 730 564 proti dlžníkovi: R-K, s.r.o.,
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Konkurzy a reštrukturalizácie
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 4/2017-51

Deň vydania: 03.03.2017

vo veci
navrhovateľa: Europrojekt Zeta 6 SK, s.r.o., so sídlom: Toryská 5, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 35 850
264, práv. zastúpený: GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o., so sídlom: Kováčska 53, 040 01 Košice - mestská
časť Staré Mesto, IČO: 36 730 564 proti dlžníkovi: R-K, s.r.o., so sídlom: Železiarenská 29, 040 15 Košice-Šaca,
IČO: 46 895 817,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 25. 4. 2017 o 9,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa k návrhu nevyjadríte a na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju
neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju
platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.[§19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 27. 2. 2017
Za správnosť vyhotovenia:
Mária Šáriczka

JUDr. Július Tóth
sudca

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 4/2017-51
vo veci
navrhovateľa: Europrojekt Zeta 6 SK, s.r.o., so sídlom: Toryská 5, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 35 850
264, práv. zastúpený: GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o., so sídlom: Kováčska 53, 040 01 Košice - mestská
časť Staré Mesto, IČO: 36 730 564 proti dlžníkovi: R-K, s.r.o., so sídlom: Železiarenská 29, 040 15 Košice-Šaca,
IČO: 46 895 817,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 25. 4. 2017 o 9,30 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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časť Staré Mesto, IČO: 36 730 564 proti dlžníkovi: R-K, s.r.o., so sídlom: Železiarenská 29, 040 15 Košice-Šaca,
IČO: 46 895 817,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 25. 4. 2017 o 9,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
a to
1/ Europrojekt Zeta 6 SK, s.r.o., so sídlom: Toryská 5, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 35 850 264
2/ Arcos FM Sk, s.r.o., so sídlom: Toryská 5, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 35 770 660,
3/ ICM International Center Management, s.r.o., so sídlom: Toryská 5, 040 01 Košice - mestská časť Západ, IČO: 35
867 574,
4/ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 27. 2. 2017
Za správnosť vyhotovenia:
Mária Šáriczka

JUDr. Július Tóth

Okresný súd Košice I dňa 27.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K004746
Spisová značka: 31K/48/2012

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KORLEA INVEST, a.s., so
sídlom: Jesenského č. 25, 040 01 Košice, IČO: 36 532 045 o návrhu navrhovateľa: Severní energetická a.s., so
sídlom: Václava Řezáče 315, 434 01 Most, IČO: 28 677 986, práv. zastúpený: JUDr. Anton Blaha - advokát, na
povolenie vstupu do konania takto
rozhodol

P o v o ľ u j e vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Severní energetická a.s., so sídlom:
Václava Řezáče 315, 434 01 Most, IČO: 28 677 986 namiesto pôvodného veriteľa: Czech Coal a.s., so sídlom: V.
Řezáče 315, 434 67 Most, IČO: 25764284, v časti postúpených pohľadávok vedených na tunajšom súde pod č. 9 a
10.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
smeruje, v akom rozsahu
sa napáda,
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19

Proti
tomuto
uzneseniu
môže podať odvolanie
každý, koho
sa prechod pohľadávky priamoDeň
týkavydania:
do 15 dní
odo dňa
Obchodný
vestník
44/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
03.03.2017
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Košice I dňa 27.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K004747
Spisová značka: 31K/24/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : Nemocnica Topoľčany, n.o. v konkurze,
IČO: 37 971 981, so sídlom Pavlovova 17,955 01 Topoľčany, ktorého správcom je Mgr. Miloš Ágg, so sídlom
kancelárie Lužná 6, 851 04 Bratislava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 2 CoKR/72/2012 - 183 zo dňa 13.12.2012 na
majetok úpadcu Nemocnica Topoľčany, n.o. v konkurze, IČO: 37 971 981, so sídlom Pavlovova 17,955 01
Topoľčany, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004748
Spisová značka: 31K/39/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Bc. Gertruda Sinnighe, nar.
28.11.1979, bytom A. Gyürkyho 877/3, 936 01 Šahy, ktorého správcom je JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie
Farská 30, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Mariána Dobiša, so sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.2.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Juraj Kopper, sudca
K004749
Spisová značka: 32K/8/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky- dlžníčky: Jana Agárdyová, nar. 10.3.1976, bytom Domadice 115,
935 87 Domadice, právne zastúpený: Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát s.r.o., so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
IČO: 47 256 401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku: Jana Agárdyová, nar. 10.3.1976, bytom Domadice
115, 935 87 Domadice, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníčku Jana Agárdyová, nar. 10.3.1976, bytom Domadice 115, 935 87
Domadice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K004750
Spisová značka: 32K/53/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Peter Sokol, nar. 1.3.1984, bytom Velčice 280, 951 71
Velčice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Peter Sokol, nar. 1.3.1984, bytom Velčice 280, 951 71 Velčice,
takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Peter Sokol, nar. 1.3.1984, bytom Velčice 280, 951 71
Velčice.
II.
III.

O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e správcu Podunajská konkurzná k.s., sídlo kancelárie 1.mája 6, 943 60 Nána.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka Peter Sokol, nar. 1.3.1984, bytom Velčice 280, 951 71 Velčice,
aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú
pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom rovnopise aj na Okresnom súde Nitra.
Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich zapisované
spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Peter Sokol, nar. 1.3.1984, bytom Velčice 280, 951 71 Velčice, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v
zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája 2000.
VI.
Poučuje dlžníka o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.
VII.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 14
ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:

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.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K004751
Spisová značka: 2R/2/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: KŘIŽÍK GBI, a.s., so sídlom
Solivarská 1/A, Prešov 080 01, IČO: 36 453 943, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o podaní správcu, o návrhu dlžníka na nahradenie súhlasu skupín č. 3, č. 4 a č. 10
a o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
I. nahrádza súhlas skupiny č. N2 nezabezpečených pohľadávok s prijatím reštrukturalizačného plánu
dlžníka: KŘIŽÍK GBI, a.s., so sídlom Solivarská 1/A, Prešov 080 01, IČO: 36 453 943 pri hlasovaní na schvaľovacej
schôdzi konanej dňa 14.2.2017.
II. potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka: KŘIŽÍK GBI, a.s., so sídlom Solivarská 1/A, Prešov 080
01, IČO: 36 453 943 v znení, o ktorom sa hlasovalo na schvaľovacej schôdzi dňa 14.2.2017.
III. končí reštrukturalizáciu dlžníka: KŘIŽÍK GBI, a.s., so sídlom Solivarská 1/A, Prešov 080 01, IČO: 36
453 943.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.
Okresný súd Prešov dňa 27.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K004752
Spisová značka: 4K/4/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Ladislav Bačo, nar. 12.10.1970, bytom Viničná
419/26, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Ladislav Bačo, nar. 12.10.1970, bytom Viničná 419/26, 093 01 Vranov nad
Topľou,
ustanovuje správcu: Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad Matejovce,
o t v á r a malý konkurz,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 4K/4/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
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ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods.225 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
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k sp. zn. 4K/4/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). 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. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa 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. 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. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. 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 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 27.2.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K004753
Spisová značka: 2K/53/2014
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAHLMETER s.r.o., so sídlom 065
01 Hniezdne 379, IČO: 47 044 276, správcom ktorého je JUDr. Jozef Šperka PhD. MBA, so sídlom kancelárie
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, uznesením č. k.
2K/53/2014-239 zo dňa 25.01.2017 z r u š i l konkurz na majetok úpadcu: STAHLMETER s.r.o., so sídlom 065 01
Hniezdne 379, IČO: 47 044 276 pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.02.2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Hniezdne 379, IČO: 47 044 276 pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.02.2017.

Okresný súd Prešov dňa 27.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K004754
Spisová značka: 2K/7/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ondrej Pješčák, nar. 22.10.1968, bytom
Štefánikova 69/22, 059 01 Spišská Belá, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ondrej Pješčák, nar. 22.10.1968, bytom Štefánikova 69/22, 059 01
Spišská Belá.
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 27.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K004755
Spisová značka: 29NcKR/1/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Sylvia Mihalková, nar. 22.08.1975, bydliskom
Javorinská 400/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, občan Slovenskej republiky, správcom ktorého je
BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, IČO 45 948 496,
značka správcu S1514, o oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
Dlžník: Sylvia Mihalková, nar. 22.08.1975, bydliskom Javorinská 400/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom s a o d d
l ž u j e.
Poučenie:
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.
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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reštrukturalizácii/.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 24.2.2017
JUDr. Michal Fiala, sudca
K004756
Spisová značka: 40K/7/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Anna Ambrózová, nar.
26.06.1981, trvale bytom 971 01 Prievidza, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Xénia Hofierková so sídlom
kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, značka správcu S1531, na návrh správcu uznesením č.k.
40K/7/2015-269 zo dňa 02.02.2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.02.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 27.2.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K004757
Spisová značka: 38K/33/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Juraj Holý, nar.
08.08.1969, bytom Niva 158/43, Trenčín, uznesením č.k. 38K/33/2013-337 zo dňa 01.02.2017 povolil vstup
obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803, do
konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa obchodnej spoločnosti Slovenský
plynárenský priemysel, a. s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256, a to v rozsahu
postúpenej pohľadávky vo výške 96,71 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 3.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.02.2017.

Okresný súd Trenčín dňa 27.2.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K004758
Spisová značka: 38K/42/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Roman Magál, nar. 20.06.1972, trvale
bytom Hrubá Strana 1455, Bzince pod Javorinou, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Andrej Jaroš so
sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka správcu S373, o návrhu správcu na určenie
paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi JUDr. Andrejovi Jarošovi so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka
správcu S373, sa priznáva paušálna odmena vo výške 796,66 eura.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
správcovi JUDr. Andrejovi Jarošovi so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka správcu
S373, časť priznanej paušálnej odmeny vo výške 663,88 eura, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom
na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 69/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 27.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K004759
Spisová značka: 23K/42/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: REBIT, spol. s.r.o., IČO 35736640, Kátovská 25, 908
51 Holíč, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19925/T, takto
rozhodol
Súd p r e d l ž u j e predbežnému správcovi: Mgr. Danielovi Poturnayovi, so sídlom kancelárie: Cukrovarská 225,
925 21 Sládkovičovo, lehotu na podanie záverečnej správy o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka o 15 dní.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004760
Spisová značka: 23K/41/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu ma majetok úpadcu: Veronika Žitňáková,
nar. 18.9.1963, Poronda 643/11, Zavar, správcom ktorého je Mgr. Ondrej Bartošovič, so sídlom kancelárie:
Pazmáňa 2020/30, 92701 Šaľa, o odmene predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi Mgr. Ondrejovi Bartošovičovi, so sídlom kancelárie: Pazmáňa 2020/30,
92701 Šaľa, odmenu vo výške 165,97 Eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 38,95 Eur
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných
výdavkov vo výške 204,92 Eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod
pol. reg. D19 113/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu
ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004761
Spisová značka: 23K/40/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: i Nano Tech Slovakia s.r.o., so sídlom
Coburgova 84, 917 02 Trnava, IČO: 45 620 539, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka číslo: 25751/T, právne zast.: Mgr. Oliver Zuzák, advokát, Mierové nám. 4, 924 01 Galanta, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: i Nano Tech Slovakia s.r.o., so sídlom Coburgova 84, 917 02
Trnava, IČO: 45 620 539.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Nikoletu Gallovú, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 45, 931 01
Šamorín.
Súd u k l a d á správcovi 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.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
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
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uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
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).
12.
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).
13.
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).
14.
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).
15.
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).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
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).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.2.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004762
Spisová značka: 5K/24/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 5K/24/2016
PREDVOLANIE
Vo veci
Navrhovateľa - veriteľ:
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978, právne zastúpený: Nosko &
Partners s.r.o., Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 860 107, adresa na doručovanie: Zámocká 14, 811 01
Bratislava
Dlžník:
Jozef Hančinský, nar. 27.8. 1956, bytom: Stará Bysrica 697, 023 04 Stará Bystrica
Vec:
O vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 18.4. 2017 o 09.00 hod.
na Okresný súd Žilina, v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
V Žiline, dňa 27.2. 2017
Za správnosť vyhotovenia: Čičmanová
Okresný súd Žilina dňa 27.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K004763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Jakubčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 143, 05 801 Poprad-Spišská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.8.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2016/S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Emil Čerevka správca dlžníka, Miloš Jakubčiak , nar. 31.8.1967, bytom Budovateľská 143, 058 01 Poprad –
Spišská Sobota oznamuje (ďalej len ako „Úpadca“), v zmysle súhlasu Zástupcu veriteľov / Okresný súd Prešov /
na odpredaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu ,kterého presná špecifikácia je uvedená v súpise majetku
všeobecnej podstaty uverejnenej v OV č. 5/2017 dňa 19.1.2017 zverejňuje Oznam o I. kole verejného
ponukového konania na predaj majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty za nasledovných podmienok:
1. Speňaženie je realizované v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR formou ponukového
konania zverejnením ponuky v OV.
2. Jednotlivé súpisové zložky majetku sa predávajú jednotlivo ako hnuteľné vecí.
3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia
tohto v Obchodnom vestníku.
4. Ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke s označením "KONKURZ – 2K/7/2016
NEOTVÁRAŤ“ a musí byť doručená na adresu kancelárie správcu Štefániková 17, 066 01 Humenné
5. Záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja a do ukončenia
ponukového konania nie je oprávnený svoju ponuku meniť alebo vziať späť.
6. Ponuka záujemcu musí obsahovať nasledovné údaje:
· · presné označenie záujemcu (PO a FO podnikatelia - obchodné meno, sídlo/miesto
podnikania, IČO, FO nepodnikateľ - meno a priezvisko, trvalé bydlisko, príp. prechodné
bydlisko, rodné číslo),
· · označenie predmetu kúpy:
·

kúpna cena

· · aktuálny výpis z OR alebo ŽR nie starší ako 30 dní, u FO nepodnikateľov - fotokópia OP,
· · doklad o zaplatení preddavku na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 50%, ktorý preddavok musí
byť pripísaný na účet správcu č. 167443532/0200 najneskôr do dňa ukončenia ponukového
konania,
· · vyhlásenie záujemcu, že voči úpadcovi nemá záväzky,
· · súhlasné vyhlásenie záujemcu, že ak odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, je povinný zaplatiť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ponúkanej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom do všeobecnej
podstaty úpadcu; Správca je oprávnený použiť na zaplatenie zmluvnej pokuty pomernú časť
kúpnej ceny (preddavok),
· · ponuka záujemcu musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou a datovaná,
7. Záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na ponukovom konaní.
8. Vyhodnotenie ponúk :
· · na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi riadne a včas, alebo ktorá nebola označená
požadovaným spôsobom, alebo ktorá neobsahuje požadované náležitosti sa neprihliada,
· · správca v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk otvorí obálky a vyhodnotí ponuky, o čom
vyhotoví úradný záznam a predloží zástupcovi veriteľov / Okresný súd Prešov / k odsúhlaseniu a určeniu víťaza.
· · víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu; ak budú doručené zhodné ponuky, správca vyzve dotknutých
záujemcov na zvýšenie ponúk v lehote určenej správcom. V takom prípade sa víťazom
ponukového konania ten záujemca, ktorý v požadovanej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu,
· · správca si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky z dôvodu ich neakceptovateľnej výšky,
· · neúspešným záujemcom správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
9. Obhliadka predmetu kúpy záujemcom sa uskutoční podľa potreby na základe predchádzajúcej
telefonickej dohody so správcom na tel. čísle 0915858289.

Správca odpredá hnuteľný majetok

Typ súpisnej položky majetku: Motorové vozidlo Opel Astra , EČ: PP220BX, osobné vozidlo,
farba: strieborná metalíza svetlá, rok výroby: 2000. Stav: nepojazdné , skorodované, značne poškodené
.Spoluvlastnícky podiel:1/1. Súpisová hodnota majetku (aj mena): 150.00,-Eur
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SKP Ing . Emil Čerevka
konkurzný správca

K004764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lešták Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 493 / 13, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1974
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty:
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca úpadcu Ondrej Lešták, nar.
16.08.1974, bytom Tajovského 13, 976 32 Badín v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Vo Zvolene, dňa 27.02.2017
LawService Recovery k.s., správca

K004765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trávnik 30, 946 19 Trávnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/40/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/40/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
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JUDr. Miroslav Belica, správca so sídlom Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu Peter Varga,
nar.:15.06.1974, bytom Nový rad 30, 946 19 Trávnik týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa
27.02.2017 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ

IČO

Ulica

Číslo Obec

PSČ

Štát

Prihlásená suma – Celková suma

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

35 792 752 Pribinova 25

Bratislava 824 96 Slovenská republika 2.208,90 €

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

35 792 752 Pribinova 25

Bratislava 824 96 Slovenská republika 2.208,36 €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K004766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tibor Kraščenič v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopanická 62/42, 949 07 Nitra - Janíkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/14/2014-S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/14/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

ROZVRH VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY A ODDELENEJ PODSTATY
opravené znenie

Úpadca: Ing. Tibor Kraščenič v konkurze
narodený 1.1.1969, Kopanická 42/62, 94907 Nitra- Janíkovce
Správca: Mgr. Miloš Ágg, Lužná 6, 85104 Bratislava
Sp. zn. súdu: 32K/14/2014, Okresný súd Nitra
Zn. správcu: 32K/14/2014-S1233

A.VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca
Dňa 18.08.2014 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 158/2014 uznesenie Okresného
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Dňa 18.08.2014 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 158/2014 uznesenie Okresného
súdu Nitra zo dňa 11.8.2014, v právnej veci navrhovateľa- Slovenská republika Daňový úrad Nitra so sídlom
Damborského 5, 94901 Nitra o vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu Ing. Tibor Kraščenič, narodený 1.1.1969,
Kopanická 42/62, 94907 Nitra- Janíkovce, ktorým príslušný súd pod sp.zn. 32K/14/2014 rozhodol o vyhlásení
konkurzu na majetok úpadcu a o ustanovení správcu- Mgr. Miloš Ágg, Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámky (v
súčasnosti Lužná 6, 85104 Bratislava), správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, pod číslom S1233.
II. Konkurzná podstata
Súpis oddelenej podstaty úpadcu, súpis majetku určeného na speňaženie a vyplatenie zabezpečených veriteľov bol
správcom zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 196/2014 dňa 14.10.2014 ako súpisová zložka všeobecnej
podstaty, následne bola preradená do súpisu oddelenej podstaty, a to oznámením v Obchodnom vestníku SR číslo
221/2014 zverejnenom dňa 19.11.2014:
Číslo súpisovej zložky majetku: 1
pozemok s parcelným číslom 440/44, o výmere 965m2, v katastrálnom území Malý Lapáš, obec Malý Lapáš, okres
Nitra, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1672, druh pozemku- orná pôda, parcela registra „C“, spoluvlastnícky
podiel: ½, súpisová hodnota majetku: 16000,00 eur.
Mgr. Miloš Ágg, správca úpadcu Ing. Tibor Kraščenič v konkurze, preradil súpisovú zložku majetku č. 1: pozemok
s parcelným číslom 440/44, o výmere 965m2, v katastrálnom území Malý Lapáš, obec Malý Lapáš, okres Nitra,
zapísaný na liste vlastníctva číslo 1672, druh pozemku- orná pôda, parcela registra „C“, spoluvlastnícky podiel: ½,
súpisová hodnota majetku: 16000,00 eur, zo súpisu všeobecnej podstaty do súpisu oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská republika- Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 94901 Nitra, ktorého
zabezpečené pohľadávky č. 18 a č. 19 boli v konkurznom konaní zistené čo do právneho dôvodu i výšky.
Súpis majetku všeobecnej podstaty predstavoval nasledujúce súpisové zložky majetku:
Číslo súpisovej zložky majetku: 2
Iná majetková hodnota
Obchodný podiel úpadcu v obchodnej spoločnosti TECHNO – AGRO s.r.o., Cabajská 10, 94901 Nitra, IČO:
36531146, zapísaná v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 11360/N,
spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 1.3.1999, veľkosť obchodného
podielu a rozsah splatenia vkladu: 200.000,- SKK (6.638,78 eur), podiel na obchodnom podiele: 100%, rok splatenia
vkladu: 1999, deň zaradenia majetku do súpisu majetku: 28.4.2015, súpisová hodnota majetku: 0,01 eur
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 83/2015 dňa 4.5.2015.
Súpisová zložka majetku bola zo súpisu majetku vylúčená pre nespeňažiteľnosť.
Číslo súpisovej zložky majetku: 3
Iná majetková hodnota- preddavok na úhradu odmeny správcu a nákladov konkurzu vo veci vyhlásenia konkurzu na
majetok fyzickej osoby, vo výške 663,88 eur, na účte číslo 2620769389/1100, vedenom v Tatra banke, a.s.,
súpisová hodnota majetku: 663,88 eur
Číslo súpisovej zložky majetku: 4
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota- peňažné prostriedky- kreditný úrok na bežnom účte
Opis súpisovej zložky: kreditný úrok na bežnom účte, Tatra banka, a.s. za obdobie do 20.4.2016
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 0,51 EUR
Deň zápisu: 20.4.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Dôvod sporného zápisu:
Číslo súpisovej zložky majetku: 5
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota- peňažné prostriedky- kreditný úrok na bežnom účte
Opis súpisovej zložky: kreditný úrok na bežnom účte, Tatra banka, a.s.. za obdobie od 21.4.2016 do 17.6.2016
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 0,14 EUR
Deň zápisu: 17.6.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Dôvod sporného zápisu:
Číslo súpisovej zložky majetku: 6
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota- peňažné prostriedky- kreditný úrok na bežnom účte
Opis súpisovej zložky: kreditný úrok na bežnom účte, Tatra banka, a.s.. za obdobie od 18.6.2016 do 18.11.2016
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 0,07 EUR
Deň zápisu: 30.6.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Dôvod sporného zápisu:
III. Určenie spôsobu speňaženia
O speňažení majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu bol oprávnený rozhodovať zástupca veriteľov –
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 35776005.
Veriteľ, Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra (zabezpečený veriteľ), si
v konkurznom konaní prihlásil zabezpečené pohľadávky zapísané v zozname pohľadávok pod por. č. 18 a 19, ktoré
mu ku dnešnému dňu zakladajú postavenie účastníka konkurzného konania v zmysle ustanovenia § 24 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZKR).
Dňa 19.11.2014 bol v Obchodnom vestníku SR č. 221/2014 zverejnený súpis majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa:
szm
1

štát obec
SR Malý Lapáš

k.ú.
Malý Lapáš

LV
1672

parc. č.
440/44

regis.
C

druh pozemku
orná pôda

výmera
965 m2

podiel
1/2

súpisová hodnota
16 000,00 €

Dňa 19. 11. 2014 bolo v Obchodnom vestníku SR č. 221/2014 zverejnené oznámenie správcu, Mgr. Miloša Ágga,
o preradení súpisovej zložky majetku č. 1: pozemku s parcelným číslom 440/44, o výmere 965 m2, v katastrálnom
území Malý Lapáš, obec Malý Lapáš, okres Nitra, zapísanom na liste vlastníctva číslo 1672, orná pôda parcely
registra „C“ v spoluvlastníckom podiele ½, v súpisovej hodnote majetku: 16 000,- €, zo súpisu všeobecnej podstaty
do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, Damborského 5,
94901 Nitra, ktorého zabezpečené pohľadávky č. 18 a č. 19 boli v konkurznom konaní zistené čo do právneho
dôvodu i výšky, č. zverejnenia K022318.
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Podľa informácií správcu zo dňa 19.1.2015, správca úpadcu Libuši Kraščeničovej v konkurze, ktorej správcom bola
B.F.B. správcovská, v.o.s., manželky úpadcu, ktorej patrila polovica nehnuteľnosti, správca, B.F.B. správcovská,
v.o.s., vykonala dražbu nehnuteľného majetku- nehnuteľný majetok oboch úpadcov sa predával spolu, v jednej
dražbe organizovanej dražobníkom, ktorým bol B.F.B. správcovská, v.o.s. Dražba uskutočnená 17.6.2015 bola
neúspešná. Správca v súlade so záväzným pokynom speňažil nehnuteľný majetok úpadcu - pozemok v obci Malý
Lapáš, okres Nitra, v spoluvlastníckom podiele s manželkou, pozemok o výmere 965m2, v spolupráci so správcom
manželky úpadcu, B.F.B. správcovská, v.o.s. V opakovanej dražbe, vytýčenej na deň 28.7.2015, na notárskom
úrade JUDr. Miriam Danczi, Nitra, sa stal vydražiteľom Marián Ďurech, ktorému bol udelený príklep vo výške
17850,- eur, po vykonaní žrebovania z 2 ponúk rovnakej výšky. Správcovi bola poukázaná suma 8925,- eur.
IV. Pohľadávky proti podstate
Pohľadávky proti podstate, t.j. pohľadávky uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku úpadcu prednostne
pred pohľadávkami konkurzných veriteľov, sú špecifikované v prílohe k rozvrhu a tvoria ich najmä:
· súdny poplatok za konkurzné konanie,
· odmena a výdavky konkurzných správcov,
· poštovné,
· daňové pohľadávky,
· pohľadávky z pracovného pomeru, odvody do Sociálnej poisťovne
a zdravotných poisťovní,
· bankové poplatky, poplatky za kolkové známky a notárske poplatky vynaložené
pri správe a speňažovaní majetku úpadcu.

B. VÝŤAŽOK
V čase od vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu bola speňažená nasledovná majetková zložka zaradená do
všeobecnej podstaty:
Popis speňaženej majetkovej zložky:
Nehnuteľnosť- pozemok s parcelným číslom 440/44, o výmere 965m2, v katastrálnom území Malý Lapáš, obec Malý
Lapáš, okres Nitra, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1672, druh pozemku- orná pôda, parcela registra „C“,
spoluvlastnícky podiel: ½, súpisová hodnota majetku: 16000,00 eur.
Popis speňaženia:
Nehnuteľnosť bola speňažená dobrovoľnou dražbou dňa 28.7.2015, na notárskom úrade JUDr. Miriam Danczi,
Nitra, vydražiteľom je Marián Ďurech, ktorému bol udelený príklep vo výške 17850,- eur, po vykonaní žrebovania z 2
ponúk rovnakej výšky. Správcovi bola poukázaná suma 8925,- eur.
Suma výťažku z dražby predstavuje 8925,- eur
C. POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE
Pohľadávky proti podstate sú nasledovné:
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 27.08.2014
suma pohľadávky : 1,45 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 27.08.2014
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica , IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 02.09.2014
suma pohľadávky : 1,30 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 02.09.2014
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica , IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 18.09.2014
suma pohľadávky : 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 18.09.2014
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 06.10.2014
suma pohľadávky : 5,50 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 06.10.2014
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 07.10.2014
suma pohľadávky : 1,30 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 07.10.2014
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 06.11.2014
suma pohľadávky : 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 06.11.2014
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 06.11.2014
suma pohľadávky : 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 06.11.2014
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 07.11.2014,
suma pohľadávky: 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená: 07.11.2014

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

37

Obchodný vestník 44/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.03.2017

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO:36631124,
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 13.11.2014,
suma pohľadávky: 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená: 13.11.2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mostná 58, 949 01 Nitra, IČO:35937874
právny dôvod vzniku pohľadávky: prihláška pohľadávky proti podstate
za obdobie september a október 2014,
suma pohľadávky: 225,40 EUR, pohľadávka uspokojená: nie
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 27.11.2014,
suma pohľadávky: 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená: 27.11.2014
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 1.12.2014
suma pohľadávky: 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená: 1.12.2014
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 8.12.2014
suma pohľadávky: 1,30 EUR, pohľadávka uspokojená: 8.12.2014
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 18.03.2015,
suma pohľadávky: 1,30 EUR, pohľadávka uspokojená: 15.12.2015
Mgr. Miloš Ágg, správca, Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámkyprávny dôvod vzniku pohľadávky : odmena predbežného správcu a výdavky predb. správy
suma pohľadávky : 320,12 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 22.12.2014
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 13.1.2015,
suma pohľadávky: 1,80 EUR, pohľadávka uspokojená: 13.1.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 09.02.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 09.02.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 09.02.2015,
suma pohľadávky: 1,40 EUR, pohľadávka uspokojená: 09.02.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 09.02.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 09.02.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 09.02.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 09.02.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 18.03.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 20.2.2015
Mgr. Miloš Ágg, správca, Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámkyprávny dôvod vzniku pohľadávky: odmena správcu do prvej schôdze veriteľov
suma pohľadávky: 663,88 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 17.03.2015 čiastočne vo výške 343,76 EUR
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 18.03.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 18.03.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 16.04.2015,
suma pohľadávky: 1,80 EUR, pohľadávka uspokojená: 16.04.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 11.05.2015,
suma pohľadávky: 1,50 EUR, pohľadávka uspokojená: 11.05.2015
JUDr. Dagmar Hudecová, notár, Dunajská 8, Bratislava, IČO: 42260370
právny dôvod vzniku pohľadávky: osvedčenie listín ,
suma pohľadávky: 7,65 EUR, pohľadávka uspokojená: 11.05.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 17.06.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 17.06.2015
JUDr. Jana Horňáková, Tranovského 57, Bratislava, Notársky úrad Štúrova 4, 811 02 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 42263441
právny dôvod vzniku pohľadávky: overenie oznámenia o dražbe
suma pohľadávky: 10,03 EUR, pohľadávka uspokojená: 17.06.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 19.06.2015,
suma pohľadávky: 0,45 EUR, pohľadávka uspokojená: 19.06.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 19.06.2015,
suma pohľadávky: 1,50 EUR, pohľadávka uspokojená: 19.06.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 29.06.2015,
suma pohľadávky: 1,35 EUR, pohľadávka uspokojená: 29.06.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mostná 58, 949 01 Nitra, IČO: 35937874
právny dôvod vzniku pohľadávky: prihláška pohľadávky proti podstate za obdobie november 2014 až máj 2015,
suma pohľadávky: 802,20 EUR, pohľadávka uspokojená: nie
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mostná 58, 949 01 Nitra, IČO: 35937874
právny dôvod vzniku pohľadávky: prihláška pohľadávky proti podstate za obdobie jún 2015 november 2015,
suma pohľadávky: 692,16 EUR, pohľadávka uspokojená: nie
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 04.08.2015,
suma pohľadávky: 1,35 EUR, pohľadávka uspokojená: 04.08.2015
B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 92101 Piešťany, IČO: 36832006
právny dôvod vzniku pohľadávky: pomerná časť nákladov dražby uskutočnenej dňa 28.7.2015, faktúra zo dňa
31.07.2015, číslo 201505
suma pohľadávky: 373,64 EUR, pohľadávka uspokojená: 11.08.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 12.08.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 12.08.2015
Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 94901 Nitra
právny dôvod vzniku pohľadávky: zaplatenie preddavku na odmenu a výdavky predbežného správcu
suma pohľadávky: 663,88 EUR, pohľadávka uspokojená:
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

40

Obchodný vestník 44/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.03.2017

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica , IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 22.09.2014
suma pohľadávky : 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 22.09.2015
Veriteľ:
TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, 81561 Bratislava, IČO: 31321828
právny dôvod vzniku pohľadávky: kancelárske potreby
suma pohľadávky: 2,89 EUR, pohľadávka uspokojená: 21.3.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica , IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky : 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 21.3.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 6.4.2016
Veriteľ:
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 6, Bratislava, IČO:00686930
právny dôvod vzniku pohľadávky: poplatky za vedenie účtu za obdobie do 20.4.2016
suma pohľadávky: 48,25 EUR, pohľadávka uspokojená: priebežne
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,55 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 30.5.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 0,80 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 6.6.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 6.6.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 6.6.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 15.6.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 17.6.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 28.6.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 27.7.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,25 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 3.10.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,25 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 19.10.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sumarizácia
Všetky podstaty:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124 53,85 eur
(k 22.11.2016)
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mostná 58, 949 01 Nitra, IČO: 35937874 1719,76 eur
TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, 81561 Bratislava, IČO: 31321828 2,89 eur
Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 81106 Bratislava, IČO: 00686930 k 22.11.2016 90,46 eur
Daňový úrad Nitra- pohľadávka navrhovateľa v konkurznom konaní 663,88 eur
Mgr. Miloš Ágg, správca, Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámkyodmena predbežného správcu a výdavky 320,12 eur
odmena správcu do prvej schôdze veriteľov 663,88 eur
Budúce poplatky za vedenie účtu 18,00 eur
Celkom všetky podstaty 3532,84 eur

Oddelená podstata:
B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 92101 Piešťany, IČO: 36832006 373,64 eur
JUDr. Jana Horňáková, notár, Tranovského 57, Bratislava, IČO: 42263441 10,03 eur
JUDr. Dagmar Hudecová, notár, Dunajská 8, Bratislava, IČO: 42260370 7,65 eur
Mgr. Miloš Ágg- odmena správcu zo speňaženia (znížená o 10%) 401,62 eur
Poplatok pri zrušení konkurzu 17,50 eur
Celkom len oddelená podstata 810,44 eur

Pohľadávky proti podstate- všetky podstaty 3532,84 eur
z toho oddelená podstata 2868,24 eur
z toho všeobecná podstata 664,60 eur
Pohľadávky proti podstate - oddelená podstata celkom (2868,24 + 810,44) 3678,68 eur
Celkom - pohľadávky proti podstate 4343,28 eur

D. ROZVRHOVÁ ČASŤ
D. I. Výťažok na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
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Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty: 664,60 eur
Pohľadávky proti podstate priradené k všeob. podstate 664,60 eur
Výťažok na uspokojenie nezabezpečených veriteľov 0,00 eur
D. II. Výťažok na uspokojenie zabezpečených veriteľov
Výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty: 8925,00 eur
Pohľadávky proti podstate priradené k oddelenej podstate 3678,68 eur
Výťažok na uspokojenie zabezpečených veriteľov 5246,32 eur
D. III. Rozvrhnutie výťažku medzi veriteľov
Daňový úrad Nitra (Slovenská konsolidačná, a.s.) 5246,32 eur
Bratislava, 27.2.2017
..................................................
Mgr. Miloš Ágg, správca úpadcu Ing. Tibor Kraščenič v konkurze

K004767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dalibor Mičo - FINEX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahovská 1113/51, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 210 030
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22R/1/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka
Ing.
Dalibor
Mičo
so sídlom Soblahovská 1113/51, 911 01 Trenčín,

-

FINEX

v reštrukturalizácii,

IČO: 48 210 030
podľa ustanovenia § 128, ods. 5) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej ZKR) č. 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení

Miesto konania: Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Dátum konania: 24.02.2017
Začiatok konania: 10,45 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prítomní:
- JUDr. Vladimír Fraňo, reštrukturalizačný správca a spracovateľ zápisnice
- Ing. Dalibor Mičo, dlžník
- členovia veriteľského výboru:

Filip Nesvadba, Zlatovce
Jozef Oravec, Trenčín
R – PROCESY, s.r.o., Bratislava

PROGRAM: 1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rôzne
4. Záver

AD 1. Otvorenie
Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal správca dlžníka JUDr. Vladimír
Fraňo, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii.

AD 2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Správca dlžníka JUDr. Vladimír Fraňo vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o voľbe
predsedu veriteľského výboru, pričom za predsedu veriteľského výboru navrhol veriteľa R – PROCESY, s.r.o.
Prítomní členovia veriteľského výboru hlasovali o voľbe predsedu veriteľského výboru veriteľa: R – PROCESY,
s.r.o., so sídlom v Bratislave, IČO: 47 476 320.
Hlasovanie:
ZA:

3 veritelia –

Filip Nesvadba, Zlatovce
Jozef Oravec, Trenčín
R – PROCESY, s.r.o., Bratislava

PROTI:

nikto

ZDRŽAL SA:

nikto

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE č. 01-VV-22R/1/2016
Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 3 v zmysle ustanovenia § 127, ods. (5) ZKR za predsedu veriteľského
výboru veriteľa R – PROCESY, s.r.o., so sídlom v Bratislave, IČO: 47 476 320.

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

45

Obchodný vestník 44/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.03.2017

AD 3.
V rámci uvedeného bodu dlžník informoval o stave prípravy reštrukturalizačného plánu a členovia
veriteľského výboru rokovali s dlžníkom a správcom o ďalšom postupe v rámci reštrukturalizačného konania.
Správca dlžníka JUDr. Vladimír Fraňo vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o schválení
spôsobu vzájomnej komunikácie medzi dlžníkom, správcom a členmi veriteľského výboru prostredníctvom emailovej pošty.
Hlasovanie:
ZA:

3 veritelia –

Filip Nesvadba, Zlatovce
Jozef Oravec, Trenčín
R – PROCESY, s.r.o., Bratislava

PROTI:

nikto

ZDRŽAL SA:

nikto

;
V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE č. 02-VV-22R/1/2016
Veriteľský výbor schvaľuje s počtom hlasov 3 v zmysle ustanovenia § 127, ods. (5) ZKR spôsob
komunikácie prostredníctvom e-mailovej pošty.
AD 4.
Prvé
zasadnutie
veriteľského
výboru
ukončil
jeho
predseda,
veriteľ
R – PROCESY, s.r.o., so sídlom v Bratislave, IČO: 47 476 320, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom
správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatého uznesenia 01-VV-22R/1/2016 a uznesenia
02-VV-22R/1/2016 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128, ods (5) ZKR v Obchodnom vestníku.
V Novom Meste nad Váhom, 24.02.2017

...........................................................
predseda veriteľského výboru
R – PROCESY, s.r.o.
zastúpený: Jozef Oravec

K004768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tibor Kraščenič v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopanická 62/42, 949 07 Nitra - Janíkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/14/2014-S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/14/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

ROZVRH VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY A ODDELENEJ PODSTATY
opravené znenie
Úpadca: Ing. Tibor Kraščenič v konkurze
narodený 1.1.1969, Kopanická 42/62, 94907 Nitra- Janíkovce
Správca: Mgr. Miloš Ágg, Lužná 6, 85104 Bratislava
Sp. zn. súdu: 32K/14/2014, Okresný súd Nitra
Zn. správcu: 32K/14/2014-S1233
A.VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca
Dňa 18.08.2014 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 158/2014 uznesenie Okresného
súdu Nitra zo dňa 11.8.2014, v právnej veci navrhovateľa- Slovenská republika Daňový úrad Nitra so sídlom
Damborského 5, 94901 Nitra o vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu Ing. Tibor Kraščenič, narodený 1.1.1969,
Kopanická 42/62, 94907 Nitra- Janíkovce, ktorým príslušný súd pod sp.zn. 32K/14/2014 rozhodol o vyhlásení
konkurzu na majetok úpadcu a o ustanovení správcu- Mgr. Miloš Ágg, Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámky (v
súčasnosti Lužná 6, 85104 Bratislava), správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, pod číslom S1233.
II. Konkurzná podstata
Súpis oddelenej podstaty úpadcu, súpis majetku určeného na speňaženie a vyplatenie zabezpečených veriteľov bol
správcom zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 196/2014 dňa 14.10.2014 ako súpisová zložka všeobecnej
podstaty, následne bola preradená do súpisu oddelenej podstaty, a to oznámením v Obchodnom vestníku SR číslo
221/2014 zverejnenom dňa 19.11.2014:
Číslo súpisovej zložky majetku: 1
pozemok s parcelným číslom 440/44, o výmere 965m2, v katastrálnom území Malý Lapáš, obec Malý Lapáš, okres
Nitra, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1672, druh pozemku- orná pôda, parcela registra „C“, spoluvlastnícky
podiel: ½, súpisová hodnota majetku: 16000,00 eur.
Mgr. Miloš Ágg, správca úpadcu Ing. Tibor Kraščenič v konkurze, preradil súpisovú zložku majetku č. 1: pozemok
s parcelným číslom 440/44, o výmere 965m2, v katastrálnom území Malý Lapáš, obec Malý Lapáš, okres Nitra,
zapísaný na liste vlastníctva číslo 1672, druh pozemku- orná pôda, parcela registra „C“, spoluvlastnícky podiel: ½,
súpisová hodnota majetku: 16000,00 eur, zo súpisu všeobecnej podstaty do súpisu oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská republika- Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 94901 Nitra, ktorého
zabezpečené pohľadávky č. 18 a č. 19 boli v konkurznom konaní zistené čo do právneho dôvodu i výšky.
Súpis majetku všeobecnej podstaty predstavoval nasledujúce súpisové zložky majetku:
Číslo súpisovej zložky majetku: 2
Iná majetková hodnota
Obchodný podiel úpadcu v obchodnej spoločnosti TECHNO – AGRO s.r.o., Cabajská 10, 94901 Nitra, IČO:
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 podiel úpadcu v obchodnej spoločnosti TECHNO – AGRO s.r.o., Cabajská 10, 94901 Nitra, IČO:
36531146, zapísaná v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 11360/N,
spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 1.3.1999, veľkosť obchodného
podielu a rozsah splatenia vkladu: 200.000,- SKK (6.638,78 eur), podiel na obchodnom podiele: 100%, rok splatenia
vkladu: 1999, deň zaradenia majetku do súpisu majetku: 28.4.2015, súpisová hodnota majetku: 0,01 eur
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 83/2015 dňa 4.5.2015.
Súpisová zložka majetku bola zo súpisu majetku vylúčená pre nespeňažiteľnosť.
Číslo súpisovej zložky majetku: 3
Iná majetková hodnota- preddavok na úhradu odmeny správcu a nákladov konkurzu vo veci vyhlásenia konkurzu na
majetok fyzickej osoby, vo výške 663,88 eur, na účte číslo 2620769389/1100, vedenom v Tatra banke, a.s.,
súpisová hodnota majetku: 663,88 eur
Číslo súpisovej zložky majetku: 4
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota- peňažné prostriedky- kreditný úrok na bežnom účte
Opis súpisovej zložky: kreditný úrok na bežnom účte, Tatra banka, a.s. za obdobie do 20.4.2016
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 0,51 EUR
Deň zápisu: 20.4.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Dôvod sporného zápisu:
Číslo súpisovej zložky majetku: 5
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota- peňažné prostriedky- kreditný úrok na bežnom účte
Opis súpisovej zložky: kreditný úrok na bežnom účte, Tatra banka, a.s.. za obdobie od 21.4.2016 do 17.6.2016
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 0,14 EUR
Deň zápisu: 17.6.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Dôvod sporného zápisu:
Číslo súpisovej zložky majetku: 6
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota- peňažné prostriedky- kreditný úrok na bežnom účte
Opis súpisovej zložky: kreditný úrok na bežnom účte, Tatra banka, a.s.. za obdobie od 18.6.2016 do 18.11.2016
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 0,07 EUR
Deň zápisu: 30.6.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod sporného zápisu:
III. Určenie spôsobu speňaženia
O speňažení majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu bol oprávnený rozhodovať zástupca veriteľov –
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 35776005.
Veriteľ, Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra (zabezpečený veriteľ), si
v konkurznom konaní prihlásil zabezpečené pohľadávky zapísané v zozname pohľadávok pod por. č. 18 a 19, ktoré
mu ku dnešnému dňu zakladajú postavenie účastníka konkurzného konania v zmysle ustanovenia § 24 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZKR).
Dňa 19.11.2014 bol v Obchodnom vestníku SR č. 221/2014 zverejnený súpis majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa:
szm
1

štát obec
SR Malý Lapáš

k.ú.
Malý Lapáš

LV
1672

parc. č.
440/44

regis.
C

druh pozemku
orná pôda

výmera
965 m2

podiel
1/2

súpisová hodnota
16 000,00 €

Dňa 19. 11. 2014 bolo v Obchodnom vestníku SR č. 221/2014 zverejnené oznámenie správcu, Mgr. Miloša Ágga,
o preradení súpisovej zložky majetku č. 1: pozemku s parcelným číslom 440/44, o výmere 965 m2, v katastrálnom
území Malý Lapáš, obec Malý Lapáš, okres Nitra, zapísanom na liste vlastníctva číslo 1672, orná pôda parcely
registra „C“ v spoluvlastníckom podiele ½, v súpisovej hodnote majetku: 16 000,- €, zo súpisu všeobecnej podstaty
do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, Damborského 5,
94901 Nitra, ktorého zabezpečené pohľadávky č. 18 a č. 19 boli v konkurznom konaní zistené čo do právneho
dôvodu i výšky, č. zverejnenia K022318.
Podľa informácií správcu zo dňa 19.1.2015, správca úpadcu Libuši Kraščeničovej v konkurze, ktorej správcom bola
B.F.B. správcovská, v.o.s., manželky úpadcu, ktorej patrila polovica nehnuteľnosti, správca, B.F.B. správcovská,
v.o.s., vykonala dražbu nehnuteľného majetku- nehnuteľný majetok oboch úpadcov sa predával spolu, v jednej
dražbe organizovanej dražobníkom, ktorým bol B.F.B. správcovská, v.o.s. Dražba uskutočnená 17.6.2015 bola
neúspešná. Správca v súlade so záväzným pokynom speňažil nehnuteľný majetok úpadcu - pozemok v obci Malý
Lapáš, okres Nitra, v spoluvlastníckom podiele s manželkou, pozemok o výmere 965m2, v spolupráci so správcom
manželky úpadcu, B.F.B. správcovská, v.o.s. V opakovanej dražbe, vytýčenej na deň 28.7.2015, na notárskom
úrade JUDr. Miriam Danczi, Nitra, sa stal vydražiteľom Marián Ďurech, ktorému bol udelený príklep vo výške
17850,- eur, po vykonaní žrebovania z 2 ponúk rovnakej výšky. Správcovi bola poukázaná suma 8925,- eur.
IV. Pohľadávky proti podstate
Pohľadávky proti podstate, t.j. pohľadávky uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku úpadcu prednostne
pred pohľadávkami konkurzných veriteľov, sú špecifikované v prílohe k rozvrhu a tvoria ich najmä:
· súdny poplatok za konkurzné konanie,
· odmena a výdavky konkurzných správcov,
· poštovné,
· daňové pohľadávky,
· pohľadávky z pracovného pomeru, odvody do Sociálnej poisťovne
a zdravotných poisťovní,
· bankové poplatky, poplatky za kolkové známky a notárske poplatky vynaložené
pri správe a speňažovaní majetku úpadcu.
B. VÝŤAŽOK
V čase od vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu bola speňažená nasledovná majetková zložka zaradená do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V čase od vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu bola speňažená nasledovná majetková zložka zaradená do
všeobecnej podstaty:
Popis speňaženej majetkovej zložky:
Nehnuteľnosť- pozemok s parcelným číslom 440/44, o výmere 965m2, v katastrálnom území Malý Lapáš, obec Malý
Lapáš, okres Nitra, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1672, druh pozemku- orná pôda, parcela registra „C“,
spoluvlastnícky podiel: ½, súpisová hodnota majetku: 16000,00 eur.
Popis speňaženia:
Nehnuteľnosť bola speňažená dobrovoľnou dražbou dňa 28.7.2015, na notárskom úrade JUDr. Miriam Danczi,
Nitra, vydražiteľom je Marián Ďurech, ktorému bol udelený príklep vo výške 17850,- eur, po vykonaní žrebovania z 2
ponúk rovnakej výšky. Správcovi bola poukázaná suma 8925,- eur.
Suma výťažku z dražby predstavuje 8925,- eur
C. POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE
Pohľadávky proti podstate sú nasledovné:
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 27.08.2014
suma pohľadávky : 1,45 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 27.08.2014
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica , IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 02.09.2014
suma pohľadávky : 1,30 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 02.09.2014
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica , IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 18.09.2014
suma pohľadávky : 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 18.09.2014

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 06.10.2014
suma pohľadávky : 5,50 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 06.10.2014
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 07.10.2014

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

50

Obchodný vestník 44/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.03.2017

suma pohľadávky : 1,30 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 07.10.2014
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 06.11.2014
suma pohľadávky : 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 06.11.2014
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 06.11.2014
suma pohľadávky : 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 06.11.2014
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 07.11.2014,
suma pohľadávky: 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená: 07.11.2014
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO:36631124,
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 13.11.2014,
suma pohľadávky: 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená: 13.11.2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mostná 58, 949 01 Nitra, IČO:35937874
právny dôvod vzniku pohľadávky: prihláška pohľadávky proti podstate
za obdobie september a október 2014,
suma pohľadávky: 225,40 EUR, pohľadávka uspokojená: nie
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 27.11.2014,
suma pohľadávky: 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená: 27.11.2014
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 1.12.2014
suma pohľadávky: 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená: 1.12.2014
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 8.12.2014
suma pohľadávky: 1,30 EUR, pohľadávka uspokojená: 8.12.2014
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Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 18.03.2015,
suma pohľadávky: 1,30 EUR, pohľadávka uspokojená: 15.12.2015
Mgr. Miloš Ágg, správca, Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámkyprávny dôvod vzniku pohľadávky : odmena predbežného správcu a výdavky predb. správy
suma pohľadávky : 320,12 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 22.12.2014
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 13.1.2015,
suma pohľadávky: 1,80 EUR, pohľadávka uspokojená: 13.1.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 09.02.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 09.02.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 09.02.2015,
suma pohľadávky: 1,40 EUR, pohľadávka uspokojená: 09.02.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 09.02.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 09.02.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 09.02.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 09.02.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 18.03.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 20.2.2015
Mgr. Miloš Ágg, správca, Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámkyprávny dôvod vzniku pohľadávky: odmena správcu do prvej schôdze veriteľov
suma pohľadávky: 663,88 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 17.03.2015 čiastočne vo výške 343,76 EUR
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 18.03.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 18.03.2015
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Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 16.04.2015,
suma pohľadávky: 1,80 EUR, pohľadávka uspokojená: 16.04.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 11.05.2015,
suma pohľadávky: 1,50 EUR, pohľadávka uspokojená: 11.05.2015
JUDr. Dagmar Hudecová, notár, Dunajská 8, Bratislava, IČO: 42260370
právny dôvod vzniku pohľadávky: osvedčenie listín ,
suma pohľadávky: 7,65 EUR, pohľadávka uspokojená: 11.05.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 17.06.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 17.06.2015
JUDr. Jana Horňáková, Tranovského 57, Bratislava, Notársky úrad Štúrova 4, 811 02 Bratislava
IČO: 42263441
právny dôvod vzniku pohľadávky: overenie oznámenia o dražbe
suma pohľadávky: 10,03 EUR, pohľadávka uspokojená: 17.06.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 19.06.2015,
suma pohľadávky: 0,45 EUR, pohľadávka uspokojená: 19.06.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 19.06.2015,
suma pohľadávky: 1,50 EUR, pohľadávka uspokojená: 19.06.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 29.06.2015,
suma pohľadávky: 1,35 EUR, pohľadávka uspokojená: 29.06.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mostná 58, 949 01 Nitra, IČO: 35937874
právny dôvod vzniku pohľadávky: prihláška pohľadávky proti podstate za obdobie november 2014 až máj 2015,
suma pohľadávky: 802,20 EUR, pohľadávka uspokojená: nie
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mostná 58, 949 01 Nitra, IČO: 35937874
právny dôvod vzniku pohľadávky: prihláška pohľadávky proti podstate za obdobie jún 2015 november 2015,
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suma pohľadávky: 692,16 EUR, pohľadávka uspokojená: nie
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 04.08.2015,
suma pohľadávky: 1,35 EUR, pohľadávka uspokojená: 04.08.2015
B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 92101 Piešťany, IČO: 36832006
právny dôvod vzniku pohľadávky: pomerná časť nákladov dražby uskutočnenej dňa 28.7.2015, faktúra zo dňa
31.07.2015, číslo 201505
suma pohľadávky: 373,64 EUR, pohľadávka uspokojená: 11.08.2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 12.08.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 12.08.2015
Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 94901 Nitra
právny dôvod vzniku pohľadávky: zaplatenie preddavku na odmenu a výdavky predbežného správcu
suma pohľadávky: 663,88 EUR, pohľadávka uspokojená:
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica , IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 22.09.2014
suma pohľadávky : 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 22.09.2015
Veriteľ:
TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, 81561 Bratislava, IČO: 31321828
právny dôvod vzniku pohľadávky: kancelárske potreby
suma pohľadávky: 2,89 EUR, pohľadávka uspokojená: 21.3.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica , IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky : 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 21.3.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 6.4.2016
Veriteľ:
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Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 6, Bratislava, IČO:00686930
právny dôvod vzniku pohľadávky: poplatky za vedenie účtu za obdobie do 20.4.2016
suma pohľadávky: 48,25 EUR, pohľadávka uspokojená: priebežne
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,55 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 30.5.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 0,80 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 6.6.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 6.6.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 6.6.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 15.6.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 17.6.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
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suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 28.6.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 27.7.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,25 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 3.10.2016
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,25 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 19.10.2016
Sumarizácia
Všetky podstaty:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124 53,85 eur
(k 22.11.2016)
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mostná 58, 949 01 Nitra, IČO: 35937874 1719,76 eur
TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, 81561 Bratislava, IČO: 31321828 2,89 eur
Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 81106 Bratislava, IČO: 00686930 k 22.11.2016 90,46 eur
Daňový úrad Nitra- pohľadávka navrhovateľa v konkurznom konaní 663,88 eur
Mgr. Miloš Ágg, správca, Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámkyodmena predbežného správcu a výdavky 320,12 eur
odmena správcu do prvej schôdze veriteľov 663,88 eur
Budúce poplatky za vedenie účtu 18,00 eur
Celkom všetky podstaty 3532,84 eur
Oddelená podstata:
B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 92101 Piešťany, IČO: 36832006 373,64 eur
JUDr. Jana Horňáková, notár, Tranovského 57, Bratislava, IČO: 42263441 10,03 eur
JUDr. Dagmar Hudecová, notár, Dunajská 8, Bratislava, IČO: 42260370 7,65 eur
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Mgr. Miloš Ágg- odmena správcu zo speňaženia (znížená o 10%) 401,62 eur
Poplatok pri zrušení konkurzu 17,50 eur
Celkom len oddelená podstata 810,44 eur
Pohľadávky proti podstate- všetky podstaty 3532,84 eur
z toho oddelená podstata 2868,24 eur
z toho všeobecná podstata 664,60 eur
Pohľadávky proti podstate - oddelená podstata celkom (2868,24 + 810,44) 3678,68 eur
Celkom - pohľadávky proti podstate 4343,28 eur
D. ROZVRHOVÁ ČASŤ
D. I. Výťažok na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty: 664,60 eur
Pohľadávky proti podstate priradené k všeob. podstate 664,60 eur
Výťažok na uspokojenie nezabezpečených veriteľov 0,00 eur
D. II. Výťažok na uspokojenie zabezpečených veriteľov
Výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty: 8925,00 eur
Pohľadávky proti podstate priradené k oddelenej podstate 3678,68 eur
Výťažok na uspokojenie zabezpečených veriteľov 5246,32 eur
D. III. Rozvrhnutie výťažku medzi veriteľov
Daňový úrad Nitra (Slovenská konsolidačná, a.s.) 5246,32 eur
Bratislava, 27.2.2017
..................................................
Mgr. Miloš Ágg
správca úpadcu
Ing. Tibor Kraščenič v konkurze

K004769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREAM TRANS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 61/56, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 273 031
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 54 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/34/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/34/2016
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Druh podania:
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36K/34/2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca úpadcu: DREAM TRANS, s.r.o., so sídlom
Bratislavská 61/56, 924 01 Galanta, IČO: 36 273 031, v súlade s ust. § 32 odst. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom, že kauciu v súvislosti s popieraním
pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi vo výške 350,00 EUR možno skladať na bankový účet
v Sberbank Slovensko a.s., IBAN: SK26 3100 0000 0042 1021 9236. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia.

V Trnave 28.02.2017
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K004770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská 3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 225 576
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 4/1234, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2013,S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby

Dražobník:

JUDr. Igor Varga, advokát,
zapísaný v zozname SAK pod č. 1556
so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov

Navrhovateľ dražby:

JUDr. Igor Varga, S898, správca úpadcu
DIOS Slovakia, s.r.o. so sídlom Gemerská 3,
040 11 Košice, IČO: 36 225 576,
sídlo správcu: Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov

Dátum konania dražby:

27.02.2017
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Čas otvorenia dražby:

9:30 hod.

Miesto konania dražby:

Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov,

Deň vydania: 03.03.2017

sídlo správcu

Licitátor:

JUDr. Igor Varga, advokát

Dražba:

opakovaná dražba (druhé kolo)

Predmet dražby:

pozemok registra E parc. č. 1099/16, orná pôda

o výmere 40000 m2, SR, okres Komárno, obec Hurbanovo,
k.ú. Hurbanovo, LV č. 1547, spoluvlastnícky podiel 1/1
v hodnote 24 512 EUR

pozemok registra E parc. č. 1099/16, orná pôda
o výmere 40000 m2, SR, okres Komárno, obec Hurbanovo,
k.ú. Hurbanovo, LV č. 1547, spoluvlastnícky podiel 1/1
v hodnote 24 512 EUR

Opis predmetu dražby:
ohodnocované pozemky je možné užívať pre prevádzkové
účely. Pozemky sú v súčasnosti neužívané. Ohodnocované
pozemky je
možné po stavebnej úprave užívať aj na iné
účely. V danej lokalite neboli zistené
riziká, ktoré by vplývali
na vyúžívanie nehnuteľností.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

Predmet dražby je bez tiarch záväzkov a vecných bremien.

Ohodnotenie predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku:
184/2015

Meno znalca:
Ing. Ondrej Ostrožovič

Dátum vyhotovenia:
30.08.2016

Všeobecná cena odhadu:
49 024,00 EUR

Predmet dražby vydražený nebol, nakoľko nebolo urobené ani najnižšie podanie 34 316,80 EUR.
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V Trebišove dňa 27.02.2017.

JUDr. Igor Varga, správca KP

K004771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVLES, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 517/5, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 430 986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 4K/14/2012 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/14/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku
Uznesením Okresného súdu v Žiline pod č.k. 4/14/2012-90 zo dňa 15.08.2012, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku pod č. 161/2012 dňa 21.08.2012 bol ustanovený dlžníkovi SLOVLES, s.r.o., so sídlom Kpt.
Nálepku 517/5, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36 430 986, predbežný správca: Mgr. Marta Vevurková, so sídlom
kancelárie Štefánikova 269/24, 029 01 Námestovo.
Okresný súd v Žiline dňa 22.10.2012 zverejnil v OV č. 204/2012 uznesenie, ktorým vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka SLOVLES, s.r.o. so sídlom Kpt. Nálepku 517/5,033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36 430 986 a zároveň
ustanovil správcu Mgr. Marta Vevurková so sídlom kancelárie 029 01 Námestovo, Štefánikova 269/24.
Prihlasovanie a popieranie pohľadávok
V konkurze si uplatnili prihláškou svoje pohľadávky celkom 2 nezabezpečení veritelia s celkovou
prihlásených pohľadávok vo výške 1 068.303,46 €.

sumou

Pohľadávky zapísané v zozname pohľadávok pod číslom 1 až 3 a 9 až 44 boli postúpené na veriteľa Slovenská
konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005.
Zistené boli pohľadávky v celkovej výške 1007.763,56 €.
Správca poprel pohľadávky v zozname pohľadávok pod č. 5 až 8 a 45 až 80 v celkovej výške pod 6.539,90 eur.
Súpis podstát
Podľa § 73 a nasl. ZK správca spísal zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č.
247/2012 dňa 21.12.2012, OV č. 29/2013 dňa 11.02.2013, OV č. 51/2013 dňa 13.3.2013,OV č. 222/2013 dňa
18.11.2013, OV č. 10/2017 dňa 16.01.2017.
Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Ku dňu zostaveniu návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory. Ktorými by mohol byť
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Ku dňu zostaveniu návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory. Ktorými by mohol byť
dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
Speňažovanie konkurznej podstaty
V rámci speňažovania konkurznej správca úspešne vymohol pohľadávky od dlžníkov veriteľa, vo zvyšných
pohľadávkach došlo len k zabezpečeniu peňažnej hotovosti úpadcu, a k zabezpečeniu nespotrebovaného
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu.

2. Rozvrhová časť
Týmto správca predkladá konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu pre
veriteľov vyhotovený podľa § 101 ZKR. Správca konštatuje, že konkurzná podstata sa v konkurze členila výlučne na
všeobecnú podstatu, žiadna oddelená podstata vytvorená nebola. Zároveň konštatuje, že v predmetnom
konkurznom konaní je konkurzná podstata tvorená len peňažnými prostriedkami a to:

Por. Typ súpisovej
číslo majetku

zložky

Popis položky/súboru

Jedn.
cena
(EUR)

Súpis. hodnota
(EUR)

41,84 €

podiel
úpadcu

1.

iná majetková hodnota

peňažná hotovosť v pokladni

41,84 €

2.

iná majetková hodnota

peňažná hotovosť na účte úpadcu

271,33 € 271,33 €

1/1

3

iná majetková hodnota

Depozit Okresného súdu

929,49 € 929,49 €

1/1

4.

Iná majetková hodnota

Preplatok na dani z príjmov za rok 2012 3.887,69 3.887,69 € uhradená na základe pred
1/1
€
žalobnej výzvy správcu

5.

peňažná pohľadávka

právny dôvod neuhradená Faktúra č.
4/10/2010
Dlžník : SMER - sociálna demokracia (
297,50€ suma uhradená na účet správy
SMER - SD )
297,50 € podstaty dňa 8.11.2013, na základe pred 1/1
Sídlo: Súmračná 25, 82102 Bratislava žalobnej výzvy správcu
Ružinov, Slovenská republika, IČO:
31801242
Kreditné úroky pripísané na účet
zriadený
správcom
pre
potreby 0,83 €
konkurzu

6Iná majetková hodnota

1/1

SPEŇAŽENIE – všeobecná podstata – Spolu

0,83 €

1/1

5428,68 €

Spolu hodnota výťažku zo všeobecnej podstaty predstavuje sumu 5428,68 € t.j. 100%.
Pohľadávky proti podstate:
Veriteľ

Právny dôvod

PPP
suma

Priradenie
podstate

Prima banka a.s.

vedenie účtu od 11/2012 do 12/2016

262,50 €

všeobecná
podstata

Prima banka a.s.

náklady v banke (2+0,14+0,50)

2,64 €

všeobecná
podstata

30,00 €

všeobecná
podstata

Daňový
úrad
Žilina
rozhodnutie č.9513301/5/3487775/2012
pobočka Liptovský Mikuláš
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JUDr.
Marta
Vevurková

Bojo

JUDr.
Marta
Vevurková

Bojo

JUDr.
Marta
Vevurková

Bojo

JUDr.
Marta
Vevurková

Bojo

JUDr.
Marta
Vevurková

Bojo

Viera Kuchťaková

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.03.2017

uznesenie 4K/14/2012 odmena do 1. schôdze

2 323,57 všeobecná
€
podstata

výpis z obchodného registra

4,51 €

všeobecná
podstata

poštovné

58,75 €

všeobecná
podstata

cestovné 13.5.2013 z NO-LM k daňovej kontrole úpadcu

38,55 €

všeobecná
podstata

cestovné 4.12.2013 ZNO- ZA pojednávanie + parkovné

53,92 €

všeobecná
podstata

účtovníctvo za rok 2015

140,00 €

všeobecná
podstata

JUDr.
Marta
Vevurková

Bojo odmena správcu z výťažku všeob. podst. § 17 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z. vo výške
0,34 €
1% zo sumy 41,84 eur zníženie odmeny o 20% ust. § 16 č. 665/2005 Z.z.

všeobecná
podstata

JUDr.
Marta
Vevurková

Bojo odmena správcu z výťažku všeob. podst. § 17 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z. vo výške
2,17 €
5% zo sumy 271,33 eur zníženie odmeny o 20% ust. § 16 č. 665/2005 Z.z.

všeobecná
podstata

JUDr.
Marta
Vevurková

Bojo odmena správcu z výťažku všeob. podst. § 17 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z. vo výške
všeobecná
155,50 €
5% zo sumy 3887,69 eur zníženie odmeny o 20% ust. § 16 č. 665/2005 Z.z.
podstata

JUDr.
Marta
Vevurková

Bojo odmena správcu z výťažku všeob. podst. § 17 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z. vo výške
všeobecná
11,90 €
5% zo sumy 297,50 eur zníženie odmeny o 20% ust. § 16 č. 665/2005 Z.z.
podstata

JUDr.
Marta
Vevurková

Bojo odmena správcu z výťažku všeob. podst. § 20 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z. vo výške
7,43 €
1% zo sumy 929,49 eur zníženie odmeny o 20% ust. § 16 č. 665/2005 Z.z.

všeobecná
podstata

JUDr.
Marta
Vevurková

Bojo

všeobecná
podstata

Okresný súd Žilina

úrok za vedenie účtu 0,83 eur

0,00 €

Súdny poplatok za k.k. z výťažku všeobecnej podľa zák č. 71/1992 Zb. vo výške 0,2%
všeobecná
10,86 €
čistého výťažku 5428,68 eur
podstata
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400,00 €

všeobecná
podstata

3 502,64
€

VÝDAVKY PPP SPOLU

V súlade s § 96 ods. 2 ZKR správca zverejnil v OV č. 10/2017 dňa 16.01.2017 oznam o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej
podstaty. V zákonom stanovenej lehote 30 dňovej lehote od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate neboli proti tomuto zoznamu doručené žiadne námietky.
Spôsob výpočtu odmeny správcu z výťažku
V zmysle § 13 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005Z.z. Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma
peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia
majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu
nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán.

súpisová
majetku

hodnota odmena
správcu
znížená o 20%

1

% odmena správcu v
EUR

1 peňažná hotovosť v pokladni úpadcu

41,84 €

1%

0,34 €

2 peňažná hotovosť na účet úpadcu

271,33 €

1%

2,17 €

3 depozit okresného súdu Žilina

929,49 €

1%

7,43 €

4 vymožený preplatok na dani z príjmu

3 887,69 €

5%

155,50 €

5 vymožená pohľadávka f.č. 4/10/2010

297,50 €

5%

11,90 €

6

kreditné úroky pripísané na účet zriadený správcom pre potreby
0,83 €
konkurzu do 31.12.2016

0,00 €

Spolu

177,34 €

5 428,68 €

Výška odmeny správcu z výťažku je v sume 177,34 eur.

Výťažok: 5428,68 €
Pohľadávky proti podstate: 3502,64 €
Čistý zisk: 1926,04 eur.
Výsledná suma výťažku
Výťažok podliehajúci rozdeleniu predstavuje pre všeobecnú podstatu čiastku 5428,68 €, po odpočítaní pohľadávok
proti podstate (PPP ) v sume 3502,64 € , rozdiel predstavuje sumu 1926,04 €, ktorá suma bude po schválení
rozvrhu výťažku pomerne rozvrhnutá medzi nezabezpečených veriteľov.
Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom
Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že príjem konkurznej podstaty t.j. celkový výťažok činí sumu
5428,68 €, ktorý po odpočítaní pohľadávok proti podstate v celkovej sume 3502,64 € predstavuje sumu 1926,04 €.
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5428,68 €, ktorý po odpočítaní pohľadávok proti podstate v celkovej sume 3502,64 € predstavuje sumu 1926,04 €.
Suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov v predmetnom konkurznom konaní tak
predstavuje sumu 1926,04 €, ktorá suma bude pomerným spôsobom rozpočítaná koeficientom /k/:
Suma čistého výťažku = 1926,04 €= K= 0,0019112023 x zistená suma každého veriteľa = pomerná časť výťažok
pre veriteľa 1 007 763,56 €.

Celková
výška
pohľadávky

zistenej Výška
pohľadávky

P.č.

Veriteľ

1

Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
139 732,02 €
35 776 005

267,06 €

2

Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
168 939,82 €
35 776 005

322,88 €

3

Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
194 424,82 €
35 776 005

371,59 €

4

Soňa Porubänová, Dovalova 35, Liptovský Hrádok, IČO: 41 322 720 450,00 €

0,86 €

9

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
13 717,38 €
99 Bratislava,

26,22 €

10

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
19 915,75 €
99 Bratislava,

38,06 €

11

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
10 957,64 €
99 Bratislava,

20,94 €

12

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
6 159,39 €
99 Bratislava,

11,77 €

13

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
10 960,93 €
99 Bratislava,

20,95 €

14

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
14 452,13 €
99 Bratislava,

27,62 €

15

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
13 244,13 €
99 Bratislava,

25,31 €

16

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
13 477,72 €
99 Bratislava,

25,76 €

17

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
4 509,39 €
99 Bratislava,

8,62 €

18

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
10 122,48 €
99 Bratislava,

19,35 €

19

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
16 397,79 €
99 Bratislava,

31,34 €

20

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
6 937,52 €
99 Bratislava,

13,26 €

21

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
14 001,20 €
99 Bratislava,

26,76 €

22

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
15 190,88 €
99 Bratislava,

29,03 €

23

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
13 276,17 €
99 Bratislava,

25,37 €

24

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
10 037,32 €
99 Bratislava,

19,18 €

25

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
16 704,54 €
99 Bratislava,

31,93 €

26

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
12 907,50 €
99 Bratislava,

24,67 €

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
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27

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
15 668,56 €
99 Bratislava,

29,95 €

28

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
11 148,09 €
99 Bratislava,

21,31 €

29

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
19 545,47 €
99 Bratislava,

37,36 €

30

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
15 703,30 €
99 Bratislava,

30,01 €

31

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
13 072,36 €
99 Bratislava,

24,98 €

32

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
11 684,44 €
99 Bratislava,

22,33 €

33

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
13 193,71 €
99 Bratislava,

25,22 €

34

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
20 540,54 €
99 Bratislava,

39,26 €

35

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
19 972,27 €
99 Bratislava,

38,17 €

36

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
12 654,19 €
99 Bratislava,

24,18 €

37

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
7 518,38 €
99 Bratislava,

14,37 €

38

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
19 902,45 €
99 Bratislava,

38,04 €

39

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
12 410,63 €
99 Bratislava,

23,72 €

40

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
23 120,01 €
99 Bratislava,

44,19 €

41

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
16 022,20 €
99 Bratislava,

30,62 €

42

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
19 894,66 €
99 Bratislava,

38,02 €

43

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
14 069,73 €
99 Bratislava,

26,89 €

44

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
15 126,05 €
99 Bratislava,

28,91 €

SPOLU

1 926,04 €

1 007 763,56 €

V prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo dôjde
k uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu schválenom týmto rozvrhom, resp. budúce
pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozvrhu, takýto zostatok správca rozdelí
pomerným spôsobom medzi nezabezpečených veriteľov pomerným spôsobom podľa výšky zistených
pohľadávok veriteľov.
Poučenie správcu:
V súlade s § 101 ods. 1 v spojitosti s § 96 ods. 5 a § 107 ods. 2 ZKR týmto predkladám návrh konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne určujem zástupcovi veriteľov - Okresnému
súdu Žilina - 20 dňovú lehotu na jeho schválenie , ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni
zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v OV.
V uvedenej lehote môže zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu uplatniť
odôvodnené námietky. Jednotliví veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: JUDr. Marta Bojo Vevurková, Mieru 312/13, 029 01 Námestovo po predchádzajúcom telefonickom
dohovore na tel: 0903 514 854 a vo vyššie uvedenej lehote môžu požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu
konečného rozvrhu uplatnil odôvodnené námietky.
Zároveň týmto správca vyzýva vyššie uvedených veriteľov, aby poštou na adresu správcu prípadne elektronicky
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Zároveň týmto správca vyzýva vyššie uvedených veriteľov, aby poštou na adresu správcu prípadne elektronicky
na emailovú adresu martavevurkova@yahoo.es oznámili svoje zúčtovacie údaje: číslo bankového účtu v tvare
IBAN prípadne aj variabilný symbol, na ktorý budú v prípade schváleného konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty poukázané finančné prostriedky pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok.

JUDr. Marta Bojo Vevurková

K004772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Valentovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasovská 3039/10, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/43/2015 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/43/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

A. Všeobecná časť
I.
Úvod

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č. k. 4K/43/2015 zo dňa 21.10.2015 zverejneným v Obchodnom vestníku
dňa 28.10.2015, bol na úpadcu Miroslav Valentovič, nar. 01.03.1973, bytom Jasovská 3039/10, 851 07 Bratislava
vyhlásený konkurz a do funkcie správcu konkurznej podstaty bola ustanovená spoločnosť BT Insolvencyk.s., so
sídlom Mariánska 12, 811 08 Bratislava, IČO: 47 251 344.
Dňa 16.02.2016 vo veci vyhláseného konkurzu na majetok Úpadcu, Okresný súd Bratislava I. rozhodol o odvolaní
spoločnosti BT Insolvencyk.s. z funkcie správcu a do funkcie ustanovil Mgr. Jozefa Maruniaka, so sídlom kancelárie
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
22.02.2016.
Správca dňa 30.09.2016 zverejnil v Obchodnom vestníku č. 188/2016 oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok
proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku všeobecnej podstaty. V 30-dňovej zákonnej lehote neboli
proti poradiu pohľadávok proti podstate uplatnené žiadne námietky.
V priebehu konkurzu bolo do súpisu všeobecnej podstaty zapísaných a speňažených 29 súpisových zložiek
v celkovej súpisovej hodnote 7.748,76 €, v zmysle nasledovného prehľadu:

Typ súpisovej zložky

Súpisné číslo Popis

Súpisová hodnota majetku

peňažná hotovosť

1

664,00 €

nespotrebovaná časť preddavku na odmenu predbežného správcu
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Súpisová
hodnota
majetku

Typ súpisovej Súpisné
zložky
číslo

Popis

hnuteľná vec

1

Motorové vozidlo zn. RenaultClio 1.5 DCI/-/-, EČV: BA379ZT, farba: modrá metalíza, VIN:
VF1BB07CF25749062, rok výroby: 2001, stav tachometra: ? km, stav: používané, dobrý stav, 1 000,00 €
spoluvlastnícky podiel 1/1

stavba

1

Dom v katastrálnom území Terchová, súpisné číslo 749, na parcele číslo 16425/2, v podiele 1/10

stavba

2

Hospodárska budova v katastrálnom území Terchová, bez súpisného číslo, na parcele číslo
500,00 €
16425/2, v podiele 1/10

pohľadávka

1

zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 12/2015 - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
184,02 €
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

2

zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 1/2016 - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý
184,02 €
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

3

zrážka z dôchodku úpadcu (1.) - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
106,71 €
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

4

zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 02/2016 - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
184,02 €
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

5

zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 03/2016 - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
184,02 €
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

6

zrážka z dôchodku úpadcu (2.) - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
106,71 €
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

7

zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 04/2016 - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
184,02 €
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

8

zrážka z dôchodku úpadcu (3.) - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
106,71 €
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

2 000,00 €

Typ
súpisovej Súpisné
zložky
číslo

Popis

Súpisová hodnota
majetku

pohľadávka

9

zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 05/2016 - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
184,02 €
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

10

zrážka z dôchodku úpadcu (4.) - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý
106,71 €
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

11

zrážka z dôchodku úpadcu (5.) - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý
106,71 €
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

12

zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 06/2016 - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
184,02 €
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR
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pohľadávka

13

zrážka z dôchodku úpadcu (6.) - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý
106,71 €
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

14

zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 07/2016 - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
184,02 €
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

15

zrážka z dôchodku úpadcu (7.) - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý
106,71 €
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

16

zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 08/2016 - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
184,02 €
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

17

zrážka z dôchodku úpadcu (8.) - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý
106,71 €
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

18

zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 09/2016 - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
184,02 €
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

19

zrážka z dôchodku úpadcu (9.) - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý
106,71 €
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

20

zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 10/2016 - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
184,02 €
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

Typ
súpisovej Súpisné
zložky
číslo

Popis

Súpisová hodnota
majetku

pohľadávka

21

zrážka z dôchodku úpadcu (10.) - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý
106,71 €
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

22

zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 11/2016 - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
184,02 €
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

23

zrážka z dôchodku úpadcu (11.) - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý
106,71 €
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

24

zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 12/2016 - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
46,00 €
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

pohľadávka

25

zrážka z dôchodku úpadcu (12.) - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý
106,71 €
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR

II.
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Priebeh speňažovania
1. (Peňažná hotovosť) Súpisová zložka č. 1. Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu. Výťažok zo speňaženia súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 1 predstavuje
sumu 664,00 €.
2. (Hnuteľná vec) Súpisová zložka č. 1. Správca dňa 07.04.2016 zverejnil v Obchodnom vestníku 66/2016
oznámenie o ponukovom konaní ktorého predmetom bolo motorové vozidlo zapísané v súpise všeobecnej podstaty.
Na adresu kancelárie správcu bola dňa 18.04.2016 doručená jedná záväzná ponuka na odkúpenie predmetného
motorového vozidla za cenu 1.050,00 €. Správca v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov vyhodnotil
záväznú ponuku ako úspešnú a motorové vozidlo predal záujemcovi Mgr. Milan Krajčovič, Marianska 268, Horné
Lefantovce. Výťažok zo speňaženia motorového vozidla zaradeného do všeobecnej podstaty predstavuje
sumu 1.050,00 €.
3. (Nehnuteľnosti) Súpisová zložka č. 1 a č. 2.V súlade s §93 ods. 1 ZKR bola piatim spoluvlastníkom
nehnuteľného majetku zapísaného v súpise pod číslom č. 1. a 2. doručená ponuka na odkúpenie spoluvlastníckych
podielov Úpadcu za cenu vo výške 546,07 €. Oslovení spoluvlastníci akceptovali ponuku na odkúpenie. Správca
uzavrel so všetkými spoluvlastníkmi súpisových zložiek č. 1. a č. 2. kúpnu zmluvu na základe ktorej im predal tieto
súpisové zložky za cenu spolu vo výške 546,07 €. Dňa 29.09.2016 bol katastrálnemu odboru Okresného úradu
Žilina doručený návrh na vklad vlastníckeho práva. Okresný úrad Žilina rozhodol o návrhu na vklad dňa
06.02.2017.Výťažok zo speňaženia nehnuteľností zaradených do všeobecnej podstaty predstavuje
sumu 546,07 €.
4. (Peňažné pohľadávky) Súpisové zložka č. 1 až 25. Zrážky zo mzdy a iných príjmov úpadcu v rozsahu v akom
môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR. Výťažok zo speňaženia
pohľadávok, súpisových zložiek všeobecnej podstaty č. 1 - 25 predstavuje sumu 3.534,76 €.
5. Za obdobie trvania konkurzu boli na bankovom účte úpadcu prijaté kreditné úroky vo výške 0,05 €.
Celkový výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty predstavuje sumu 5.794,88 €.
B. Rozvrhová časť
a) výťažok zo speňaženia majetku úpadcu priradený k súpisovým zložkám všeobecnej podstaty predstavuje
k 20.02.2017 spolu sumu 5.794,88 €, a pozostáva z výťažku zo:
a. zostatku preddavku na odmenu a výdavky predbežného správcu v sume 664,00 €,
b. speňaženia hnuteľných vecí v celkovej výške 1.050,00 €,
c. speňaženia nehnuteľností v celkovej výške 546,07 €,
d. prijatých zrážok zo mzdy úpadcu v celkovej výške 3.534,76 €,
e. prijatých kreditných úrokoch na bankovom účte úpadcu vo výške 0,05 €.

b) pohľadávky proti podstate priradené k všeobecnej podstate zahrnuté do návrhu čiastkového rozvrhu
predstavujú spolu sumu 1.735,49 €, z toho:
1. uhradené pohľadávky proti podstate ktoré boli priradené k všeobecnej podstate v celkovej výške 1.197,61
€ v nasledovnom členení:
·
·
·
·
·
·

poštovné
bankové poplatky
notárske poplatky
paušálna odmena správcu BT INSOLVENCY, k.s.
hotové výdavky BT INSOLVENCY, k.s.
správne poplatky

50,45 €
70,50 €
41,60 €
663,88 €
305,18 €
66,00 €
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2.súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške podľa položky č. 5, písm. b) sadzobníka súdnych poplatkov
v spojitosti s ust. §7 ods. 11 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, t.j. 0,2
% zo sumy 5.794,88 € = 11,50 €
3.predpokladané náklady do zrušenia konkurzu v celkovej výške 87,00 €
·
·

poštovné
bankové poplatky

15,00 €
72,00 €

4.odmena správcu z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty predstavuje sumu v celkovej výške 439,39
€ ktorá je vyčíslená nasledovne:
a. odmena správcu vyčíslená podľa §17 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z. za speňaženie súpisových
zložiek všeobecnej podstaty (peňažné pohľadávky) č. 1 - č. 25: základ pre výpočet odmeny =
3.534,76 €
odmena = 3.534,76 x 5% = 176,74 € + 20% DPH = 212,09 €,
b.odmena správcu z výťažku zo speňaženia súpisovej zložky všeobecnej podstaty (hnuteľná vec) č.
1. podľa §20 ods. 1 vyhl. č. 665/2005 Z.z. vypočítaná nasledovne: základ pre výpočet odmeny :
1.050,00 €
odmena = (33,19 x 16%) + (298,75 x 15%) + (386,12 x 14%) = 104,18 € + 20% DPH = 125,02 €,
c.odmena správcu z výťažku zo speňaženia súpisovej zložky všeobecnej podstaty (nehnuteľnosť) č.
1. a č. 2. podľa §22 ods. 1 vyhl. č. 665/2005 Z. z. vypočítaná nasledovne: základ pre výpočet
odmeny : 546,07 €
odmena = (331,94 x 16%) + (214,13 x 15%) = 85,23 € + 20% DPH = 102,28 €.
c) suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov predstavuje 4.059,39 € a je vypočítaná
nasledovne:

(a) výťažok zo speňaženia majetku zapísaného vo všeobecnej podstate
(b) priradené pohľadávky proti podstate

5.794,88 €
- 1.735,49 €
----------------

(c) čistý výťažok

4.059,39 €

d) suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov bude rozdelená medzi veriteľov
nasledovne :

Poradové
číslo

VERITEĽ (obchodné meno)

Suma
pohľadávky

prihlásenej Suma
pohľadávky

zistenej Zistené
poradie

Čistá
uspokojenia

1

BENCONT INVESTMENTS, s.r.o.

9 324,51 €

9 324,51 €

E

1 190,29 €

2

ConsumerFinance Holding, a.s.

3 443,51 €

2 185,17 €

E

278,94 €

3

ConsumerFinance Holding, a.s.

45,12 €

45,12 €

D

0,00 €
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2 395,60 €

0,00 €

-

0,00 €

Róbert Laky

500,00 €

500,00 €

E

63,83 €

6

Poštová banka, a.s.

10 091,81 €

4 153,92 €

E

530,26 €

7

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

15 636,79 €

15 636,79 €

E

1 996,07 €

V súlade s ust. § 101 ods. 1 ZKR správca týmto určuje zástupcovi veriteľov 15-dňovú lehotu na schválenie vyššie
uvedeného návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty úpadcu, ktorá začne plynúť od
zverejnenia návrhu konečného rozvrhu v Obchodnom vestníku.

K004773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prvá metropolitná, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kladnianska 20, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 961 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2014 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

VEC: Oznam o zostavení výpisu z evidencie pohľadávok proti oddelenej podstate v konkurznej veci
vedenej pod č. 8K/50/2014 a Oznam správcu konkurznej podstaty o zámere zostaviť rozvrh z
oddelenej podstaty
Správca konkurznej podstaty Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, č.
správcu S 1670 (ďalej len ,,Správca“) správca úpadcu Prvá metropolitná, s.r.o., sídlom: Kladnianska 20, 821 05
Bratislava, IČO: 35 961 341 (ďalej len „Úpadca“), oznamuje, že v súlade s ustanovením § 97 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré priamo
súvisia so speňažovaním majetku, a ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku
zaradeného do oddelenej podstaty, a to konkrétne:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava II, obec: Bratislava – m.č. Ružinov, katastrálne územie:
Ružinov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 7547,
a to konkrétne:
·
·
·
·

rodinný dom so súpisným číslom 1513 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 664
o výmere 145 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra „C“ č. 664 o výmere 145 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra „C“ č. 665/1 o výmere 83 m², druh pozemku: záhrady,
pozemok parcely registra „C“ č. 665/2 o výmere 57 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej
len ako „Nehnuteľnosť“).

Nehnuteľnosť je zabezpečená v prospech zabezpečeného veriteľa:
- Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, zapísaný v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B (ďalej len ako „Zabezpečený veriteľ“).

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

71

Obchodný vestník 44/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.03.2017

Správca zároveň týmto oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.

Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

Mgr. Marek Piršel
Správca

K004774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Martina Schwartzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 523/17, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1990
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2017/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2, 080 01
Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene
ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu Bc. Martina Schwartzová, bytom
Obrancov mieru 523/17, 064 01 Stará Ľubovňa, nar.: 19.01.1990 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: HMG Recovery, k.s., Tkáčska 2, 080 01 Prešov, a to v úradných
hodinách počas pracovných dní od 08.30 do 11.30 hod. a od 12.30 do 15.30 hod. Termín je vhodné si vopred
dohodnúť na tel.: 00421 (0)905 784 189.
V Prešove, dňa 28.02.2017
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca úpadcu

K004775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Martina Schwartzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 523/17, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1990
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2017/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: Bc. Martina
Schwartzová, bytom Obrancov mieru 523/17, 064 01 Stará Ľubovňa, nar.: 19.01.1990 (ďalej aj ako len „Úpadca“),
Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 1K/4/2017 zo dňa 20.02.2017, bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu a naša spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2,
080 01 Prešov, IČO: 46 333 908, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku SR č.: OV 39/2017 zo dňa 24.02.2017.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 25.02.2017. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc.
no.: 1K/4/2017, dated on 20th February 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets: Bc.
Martina Schwartzová, domicile: Obrancov mieru 523/17, 064 01 Stará Ľubovňa, the Slovak Republic, date of
birth: 19th January 1990 and our company HMG Recovery, k.s., registered seat at Tkáčska 2, 080 01 Prešov,
the Slovak Republic, company identification No.: 46 333 908, was appointed to the function of bankruptcy
trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV
39/2017 dated on 24th February 2017.

This resolution of the District Court Prešov became valid on 25th February 2017. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese HMG Recovery, k.s., so
sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov, Slovenská republika, spis. zn.: 1K/4/2017.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať 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, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.

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.

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.
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Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
HMG Recovery, k.s., Tkáčska 2, 080 01 Prešov, the Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims in
one original also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080 42 Prešov, the Slovak
Republic, to the proc. no.: 1K/4/2017.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

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.

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

The claim has to be lodged in currency named as EUR.

Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the lodgment
of claim.

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
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In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.

The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and
other rights connecting with the lodged claims.

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.

The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.
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V / In Prešove, dňa / on 28.02.2017
HMG Recovery, k.s., správca úpadcu / debtor´s trustee, JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti /
unlimited partner

K004776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Jožiov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2137/43, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/67/2014 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/67/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 05.01.2015, sp.zn.: 31K/67/2014, ktoré bolo uverejnené v OV č.
7/2015 dňa 13.01.2015 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Marek Jožiov, narodený
18.05.1972, bytom: Komenského 2137/43, 075 01 Trebišov a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Anitu Krčovú, so
sídlom kancelárie Slovenskej jednoty č. 8, Košice, zn. správcu S1281.
Správca uverejnil v OV č. 230/2016 zo dňa 01.12.2016 oznámenie o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku
z oddelenej a všeobecnej podstaty.
Správca uverejnil v OV č. 20/2017 zo dňa 30.01.2017 návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
a návrh konečného výťažku z oddelenej podstaty.
Zabezpečený veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s. schválila rozvrh výťažku z oddelenej podstaty. Zástupca veriteľov
Východoslovenská energetika, a.s. schválila rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

K004777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Brath
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slepčany 9, 951 52 Slepčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/14/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/14/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Súhlas s vylúčením majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty v zmysle § 81 ods. 1 Zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ZoKR)
V konkurznej veci úpadcu Jozef Brath, nar. 29.09.1952, bytom 951 52 Slepčany 9, (ďalej len úpadca), spis.
značka 31K/14/2016 požiadal správca úpadcu JUDr. Marek Ďuran, so sídlom Štefánikova 34, 949 01 Nitra,
zástupcu veriteľov Slovenská konslidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 ako príslušný
orgán podľa § 83 ods. 1 písm. a) ZoKR o uloženie záväzného pokynu ako postupovať v súvislosti so speňažovaním
majetku úpadcu zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty (zverejneného v OV č 173/2016 zo dňa
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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majetku úpadcu zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty (zverejneného v OV č 173/2016 zo dňa
08.09.2016 pod K020686). V súvislosti s uvedenou žiadosťou správca úpadcu predložil zástupcovi veriteľov 2
alternatívne návrhy.
K žiadosti správcu zaslala Slovenská konsolidačná, a.s. nasledovné stanovisko zo dňa 21.02.2017, doručené do
kancelárie správcu dňa 27.02.2017:
Slovenská konsolidačná, a.s. ako zástupca veriteľov ukladá správcovi úpadcu Jozef Brath, nar. 29.09.1952, bytom
951 52 Slepčany 9, JUDr. Marekovi Ďuranovi, Štefánikova 34, 949 01 Nitra nasledujúci záväzný pokyn na
speňaženie majetku:
Pri speňažovaní majetku patriaceho do všeobecnej podstaty (cenné papiere 2 ks), ktorý bol zverejnený v OV
173/2016 dňa 08.09.2016 Slovenská konsolidačná, a.s. súhlasí s vylúčením uvedenej súpisovej zložky majetku –
Cenné papiere (2 ks emitenta OTP Banka Slovensko, a.s.) zo súpisu majetku všeobecnej podstaty.

Ing. Brian Lipták, predseda predstavenstva Slovenská konsolidačná, a.s.
JUDr. Martin Lipovský, podpredseda predstavenstva Slovenská konsolidačná, a.s.

K004778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milica Danišíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Merašice 96, 920 61 Merašice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1974
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/37/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/37/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
1. peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Anna Karolová, bytom 920 61 Merašice 96, vo výške 1.500,00 EUR, právny
dôvod: Zmluva o pôžičke zo dňa 01.10.2014, súpisová hodnota: 1.500,00 EUR
2. hnuteľná vec: sedacia súprava oranžová, rok výroby: neznámy, stav opotrebovanosti: primeraný bežnému
opotrebovaniu, súpisová hodnota: 189,00 EUR
3. hnuteľná vec: vysávač, rok výroby: neznámy, stav opotrebovanosti: primeraný bežnému opotrebovaniu, súpisová
hodnota: 40,00 EUR
4. nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 401,05 EUR,
súpisová hodnota: 401,05 EUR
5. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou vo výške cca 50,00
EUR/mesiac, súpisová hodnota: podľa výšky menovitej hodnoty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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K004779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HAMA, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudlovská cesta 64, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 055 760
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K78/2016/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K78/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s ust. § 76 ods. 2 ZKR zverejňuje súpis majetku podstát pre všeobecnú podstatu:

1. Pozemky
Por.
č.

LV.č.

kat.
územie

1

327 Senica

obec

parc. č.parc.reg. druh pozemku

Banská
Bystrica

909

zastavané plochy a
nádvoria

C

výmera v
m2

spoluvl.
podiel

súpisová hodnota
(Eur)

podstata

18

1/1

453.40

všeobecná

2. Stavby

Por. č. LV č. kat. úz. obec
1

súpisné č. na parcele č. druh stavby popis stavby spoluvl. podiel súpisová hodnota (Eur) podstata

327 Senica Banská Bystrica 2732

909

7

garáž

1/1

500.00

všeobecná

3. Peňažné pohľadávky
Por. Meno a priezvisko Bydlisko / sídlo
č. / názov dlžníka
dlžníka

IČO Právny dôvod vzniku pohľadávky

súpisová
Suma
Mena hodnota
pohľadávky
(Eur)

1

Doprastav, a.s.

Drieňová 27,
Bratislava

31
Dodávka hydroizolácií a tepelných izolácií, obj. č.
333
331.07
0432/2009/208, Fa2009078
320

EUR 331.07

všeobecná

2

Doprastav, a.s.

Drieňová 27,
Bratislava

31
Dodávka hydroizolácií a tepelných izolácií - naviac
333
218.28
práce, obj. č. 0432/2009/240, Fa2009086
320

EUR 218.28

všeobecná

4

RANDA + R, s.r.o.

Senická cesta 5,
Banská Bystrica

36
Zmluva o dielo č. 7/3310/08/2010/6/HAMA,
058
Fa2011021
262

688.86

EUR 688.86

všeobecná

5

RANDA + R, s.r.o.

Senická cesta 5,
Banská Bystrica

Zmluva o dielo č. S/794-Sub1/HAMA, Fa2012038 684.46

EUR 684.46

všeobecná

6

PSJ Hydrotranzit, Vlčie hrdlo 90,
a.s.
Bratislava

Zmluva o dielo č. 4173001/09-2008, Fa2010013

2 818.93

EUR 2 181.93

všeobecná

7

PSJ Hydrotranzit, Vlčie hrdlo 90,
a.s.
Bratislava

Zmluva o dielo 1020/2012-161/2 Fa2012057

488.01

EUR 488.01

všeobecná

Zmluva o dielo 1020/2012-161/2Fa2012064

2 056.40

EUR 2 056.40

všeobecná

8

PSJ Hydrotranzit, Vlčie hrdlo 90,

36
058
262
35
833
106
35
833
106
35
833
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8

PSJ Hydrotranzit, Vlčie hrdlo 90,
a.s.
Bratislava

9

PSJ Hydrotranzit, Vlčie hrdlo 90,
a.s.
Bratislava

10

PSJ Hydrotranzit, Vlčie hrdlo 90,
a.s.
Bratislava

11

PSJ Hydrotranzit, Vlčie hrdlo 90,
a.s.
Bratislava

12

PSJ Hydrotranzit, Vlčie hrdlo 90,
a.s.
Bratislava

13

PSJ Hydrotranzit, Vlčie hrdlo 90,
a.s.
Bratislava

14

PSJ Hydrotranzit, Vlčie hrdlo 90,
a.s.
Bratislava

15

PSJ Hydrotranzit, Vlčie hrdlo 90,
a.s.
Bratislava

16

PSJ Hydrotranzit, Vlčie hrdlo 90,
a.s.
Bratislava

17

PSJ Hydrotranzit, Vlčie hrdlo 90,
a.s.
Bratislava

18

PSJ Hydrotranzit, Vlčie hrdlo 90,
a.s.
Bratislava

19

PSJ Hydrotranzit, Vlčie hrdlo 90,
a.s.
Bratislava

20

PSJ Hydrotranzit, Vlčie hrdlo 90,
a.s.
Bratislava

21

DOPRASTAV
EXPORT, s.r.o.

Staviteľská 5.
Bratislava

22

DOPRASTAV
EXPORT, s.r.o.

Staviteľská 5.
Bratislava

23

DOPRASTAV
EXPORT, s.r.o.

Staviteľská 5.
Bratislava

24

DOPRASTAV
EXPORT, s.r.o.

Staviteľská 5,
Bratislava

25

DOPRASTAV
EXPORT, s.r.o.

Staviteľská 5,
Bratislava

26

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica

27

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica

28

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica

29

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica

30

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica

31

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica

32

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica
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Zmluva o dielo 1020/2012-161/2Fa2012064

2 056.40

EUR 2 056.40

všeobecná

Zmluva o dielo 1020/2012-02/2, Fa2013001

144.44

EUR 144.44

všeobecná

Zmluva o dielo 1020/2012-02/2, Fa2013006

564.22

EUR 564.22

všeobecná

Zmluva o dielo 1020/2012-02/2, Fa2013009

3 993.48

EUR 3 993.48

všeobecná

Zmluva o dielo 1020/2013-02/2, Fa2013010

438.21

EUR 438.21

všeobecná

Zmluva o dielo 1020/2013-02/2, Fa2013018

644.62

EUR 644.62

všeobecná

Zhotovenie plomby, obj. č.
4210/2013-0086Fa2013019

59.80

EUR 59.80

všeobecná

Zmluva o dielo 1020/2013-02/2, Fa2013027

12 275.40

EUR 12 275.40 všeobecná

Dodávka a montáž hydroizolácií, obj. č.
4210/2013-0184, Fa2013028

1 332.96

EUR 1 332.96

všeobecná

Dodávka a montáž hydroizolácie, obj.
4210/2013-153, Fa2013029

565.92

EUR 565.92

všeobecná

Zmluva o dielo 1020/2013-02/2, Fa2013035

8 453.15

EUR 8 453.15

všeobecná

Dodávka a montáž hydroizolácie, obj.
4210/2013-0245 Fa2013039

1 383.24

EUR 1 383.24

všeobecná

Dodávka a montáž sanácie šachty, obj.
4210/2013-0276, Fa2013040

1 921.33

EUR 1 921.33

všeobecná

Zmluva o dielo č. 42/DPS.E/2009, Fa2010021

31.76

EUR 31.76

všeobecná

Zmluva o dielo č. 42/DPS.E/2009, Fa2010030

7.32

EUR 7.32

všeobecná

Zmluva o dielo č. 42/DPS.E/2009, Fa2010041

260.89

EUR 260.89

všeobecná

Zmluva o dielo č. 42/DPS.E/2009, Fa2010051

193.75

EUR 193,75

všeobecná

Zmluva o dielo č. 42/DPS.E/2009, Fa2010058

35.51

EUR 35.51

všeobecná

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2011035

82.21

EUR 82.21

všeobecná

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2011039

623.87

EUR 623.87

všeobecná

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2011042

244.41

EUR 244.41

všeobecná

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2011056

114.48

EUR 11.48

všeobecná

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2011057

68.85

EUR 68.85

všeobecná

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2011066

37.65

EUR 37.65

všeobecná

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2012001

134.26

EUR 134.26

všeobecná
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

79

Obchodný vestník 44/2017

33

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica

34

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica

35

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica

36

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica

37

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica

38

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica

39

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica

40

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica

41

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica

42

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica

43

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica

44

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica

45

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica

46

MONT ELEKTRO, Kremnička 47/A,
a.s.
Banská Bystrica

47

BUS s.r.o.

48

49

50

51

52

53

54

55

Petöfiho 1, Nové
Zámky
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36
031
178
36
031
178
36
031
178
36
031
178
36
031
178
36
031
178
36
031
178
36
031
178
36
031
178
36
031
178
36
031
178
36
031
178
36
031
178
36
031
178
44
786
484
36
394
645

Hviezdoslavovo
MBM-STAV, s.r.o. nám. 213,
Námestovo
STRABAG
31
Pozemné a
Mlynské Nivy 61/A,
355
inžinierske
Bratislava
161
staviteľsto, s.r.o.
STRABAG
31
Pozemné a
Mlynské Nivy 61/A,
355
inžinierske
Bratislava
161
staviteľsto, s.r.o.
STRABAG
31
Pozemné a
Mlynské Nivy 61/A,
355
inžinierske
Bratislava
161
staviteľsto, s.r.o.
STRABAG
31
Pozemné a
Mlynské Nivy 61/A,
355
inžinierske
Bratislava
161
staviteľsto, s.r.o.
STRABAG
31
Pozemné a
Mlynské Nivy 61/A,
355
inžinierske
Bratislava
161
staviteľsto, s.r.o.
STRABAG
31
Pozemné a
Mlynské Nivy 61/A,
355
inžinierske
Bratislava
161
staviteľsto, s.r.o.
STRABAG
31
Pozemné a
Mlynské Nivy 61/A,
355
inžinierske
Bratislava
161

Deň vydania: 03.03.2017

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2012006

152.35

EUR 152.35

všeobecná

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2012007

93.60

EUR 93.60

všeobecná

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2012013

720.08

EUR 720.08

všeobecná

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2012014

104.15

EUR 104.15

všeobecná

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2012030

678.91

EUR 678.91

všeobecná

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2012048

279.85

EUR 279.85

všeobecná

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2012061

224.65

EUR 224.65

všeobecná

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2013004

134.72

EUR 134.72

všeobecná

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2013007

662.41

EUR 662.41

všeobecná

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2013011

1 245.99

EUR 1 245.99

všeobecná

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2013017

219.62

EUR 219.62

všeobecná

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2013024

140.91

EUR 140.91

všeobecná

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2014003

1 170.00

EUR 1 170.00

všeobecná

Zmluva o dielo č. 28/06/ZoD/2011, Fa2014029

476.40

EUR 476.40

všeobecná

Zhotovenie hydroizolácií, Fa2012058

2 790.79

EUR 2 790.79

všeobecná

Dodávka materiálu, Fa2012063

87.36

EUR 87.36

všeobecná

Dodávka hydroizolácie, obj. č.
14/OBJ/BD_JV_BB/2012/D, Fa2013031

34.30

EUR 34.30

všeobecná

Zmluva o dielo č.
15/ZOD/BD_JV_BB/2012/DHBG, Fa2013032

75.00

EUR 75

všeobecná

Zmluva o dielo č.
15/ZOD/BD_JV_BB/2012/DHBG,Fa2013048

43.50

EUR 43.50

všeobecná

Zmluva o dielo č.
15/ZOD/BD_JV_BB/2012/DHBG, Fa2013049

85.14

EUR 85.14

všeobecná

Zmluva o dielo č.
15/ZOD/BD_JV_BB/2012/DHBG, Fa2013063

331.88

EUR 331.88

všeobecná

Zmluva o dielo č.
15/ZOD/BD_JV_BB/2012/DHBG, Fa2013069

40.14

EUR 40.14

všeobecná

Zmluva o dielo č. 0033/ZoD/MEINL/EHAW/2013,
Fa2013074

467.47

EUR 467.47

všeobecná
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56

57

58
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inžinierske
staviteľsto, s.r.o.
STRABAG
Pozemné a
inžinierske
staviteľsto, s.r.o.
STRABAG
Pozemné a
inžinierske
staviteľsto, s.r.o.
STRABAG
Pozemné a
inžinierske
staviteľsto, s.r.o.
STRABAG
Pozemné a
inžinierske
staviteľsto, s.r.o.
STRABAG
Pozemné a
inžinierske
staviteľsto, s.r.o.
STRABAG
Pozemné a
inžinierske
staviteľsto, s.r.o.
STRABAG
Pozemné a
inžinierske
staviteľsto, s.r.o.
STRABAG
Pozemné a
inžinierske
staviteľsto, s.r.o.
STRABAG
Pozemné a
inžinierske
staviteľsto, s.r.o.
STRABAG
Pozemné a
inžinierske
staviteľsto, s.r.o.
STRABAG
Pozemné a
inžinierske
staviteľsto, s.r.o.

Bratislava
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Fa2013074

31
Mlynské Nivy 61/A,
Zmluva o dielo č.
355
Bratislava
15/ZOD/BD_JV_BB/2012/DHBG, Fa2014002
161

79.51

EUR 79.51

všeobecná

31
Mlynské Nivy 61/A,
Zmluva o dielo č. 0033/ZoD/MEINL/EHAW/2013,
355
Bratislava
Fa2014004
161

193.44

EUR 193.44

všeobecná

31
Mlynské Nivy 61/A,
Zmluva o dielo č. 0033/ZoD/MEINL/EHAW/2013,
355
Bratislava
Fa 2014006
161

632.86

EUR 632.86

všeobecná

31
Mlynské Nivy 61/A,
Zmluva o dielo č. 0033/ZoD/MEINL/EHAW/2013,
355
Bratislava
Fa2014010
161

643.70

EUR 643.70

všeobecná

31
Mlynské Nivy 61/A,
355 Zmluva o dielo č. Z0035/CC/2014, Fa2015008
Bratislava
161

283.78

EUR 283.78

všeobecná

31
Mlynské Nivy 61/A,
Zmluva o dielo č. 0033/ZoD/MEINL/EHAW/2013,
355
Bratislava
Fa2014017
161

487.02

EUR 487.02

všeobecná

31
Mlynské Nivy 61/A,
355 Zmluva o dielo č. Z0035/CC/2014, Fa2014038
Bratislava
161

257.34

EUR 257.34

všeobecná

31
Mlynské Nivy 61/A,
Zmluva o dielo č. 0033/ZoD/MEINL/EHAW/2013,
355
Bratislava
Fa2014048
161

519.70

EUR 519.70

všeobecná

31
Mlynské Nivy 61/A,
Zmluva o dielo č. 0033/ZoD/MEINL/EHAW/2013,
355
Bratislava
Fa2014049
161

83.66

EUR 83.66

všeobecná

31
Mlynské Nivy 61/A,
Zmluva o dielo č. 0033/ZoD/MEINL/EHAW/2013,
355
Bratislava
Fa2014050
161

192.36

EUR 192.36

všeobecná

31
Mlynské Nivy 61/A,
355 Zmluva o dielo č. Z0035/CC/2014, Fa2014061
Bratislava
161

817.00

EUR 817.00

všeobecná

Zmluva o dielo č. 14000658, Fa2015002

289.95

EUR 289.95

všeobecná

Zmluva o dielo č. 1400658 Fa2015005

5.90

EUR 5.90

všeobecná

Zmluva o dielo č. 14000658, Fa2014031

387.30

EUR 387.30

všeobecná

Zmluva o dielo č. 14000658, Fa2014036

1 341.10

EUR 1 341.10

všeobecná

Zmluva o dielo č. 14000658, Fa2014047

670.32

EUR 670.32

všeobecná

Zmluva o dielo č. 14000658, Fa2014055

2 504.71

EUR 2 504.71

všeobecná

Zmluva o dielo č. 14000658, Fa2014076

444.40

EUR 444.40

všeobecná

Zmluva o dielo č. 03/2014-10, Fa2015010

196.22

EUR 196.22

všeobecná

Zmluva o dielo č. 03/1239/2014, Fa2015021

850.68

EUR 850.68

všeobecná

Fa2015031

4 792.32

EUR 4 792.32

všeobecná

31
356
648
31
VÁHOSTAV - SK, Priemyselná 6,
356
a.s.
Bratislava
648
31
VÁHOSTAV - SK, Priemyselná 6,
356
a.s.
Bratislava
648
31
VÁHOSTAV - SK, Priemyselná 6,
356
a.s.
Bratislava
648
31
VÁHOSTAV - SK, Priemyselná 6,
356
a.s.
Bratislava
648
31
VÁHOSTAV - SK, Priemyselná 6,
356
a.s.
Bratislava
648
31
VÁHOSTAV - SK, Priemyselná 6,
356
a.s.
Bratislava
648
ARPROG, akciová
36
Hodžova 3292/3,
spoločnosť
168
Poprad
Poprad
335
Boženy Nemcovej 31
BETPRES, s.r.o. 1698, Vranov nad 684
Topľou
343
44
Dolná 42. 974 01
V a S, spol. s.r.o.
370
Banská Bystrica
865
Rudlovská cesta 46
VÁHOSTAV - SK, Priemyselná 6,
a.s.
Bratislava
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Rudlovská cesta
64, Banská
Bystrica
Rudlovská cesta
64, Banská
Bystrica
Rudlovská cesta
64, Banská
Bystrica

77

HAMA Stavby,
s.r.o.

78

HAMA Stavby,
s.r.o.

79

HAMA Stavby,
s.r.o.

80

VAMIS GROUP,
s.r.o.

M. R. Štefánika
3355, Zvolen

81

VAMIS GROUP,
s.r.o.

M. R. Štefánika
3355, Zvolen

82

VAMIS GROUP,
s.r.o.

M. R. Štefánika
3355, Zvolen

83

VAMIS GROUP,
s.r.o.

M. R. Štefánika
3355, Zvolen

84

VAMIS GROUP,
s.r.o.

M. R. Štefánika
3355, Zvolen
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VAMIS GROUP,
s.r.o.

M. R. Štefánika
3355, Zvolen

86

VAMIS GROUP,
s.r.o.

M. R. Štefánika
3355, Zvolen
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VAMIS GROUP,
s.r.o.

M. R. Štefánika
3355, Zvolen

88

VAMIS GROUP,
s.r.o.

M. R. Štefánika
3355, Zvolen
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VAMIS GROUP,
s.r.o.

M. R. Štefánika
3355, Zvolen
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VAMIS GROUP,
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3355, Zvolen
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44
609
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Sanácia retenčných nádrží, Fa2013050

645.96

EUR 645.96

všeobecná

Dodávka materiálu, Fa2015022

5 463.44

EUR 5 563.44

všeobecná

Fa2015036

4 000.00

EUR 4 000.00

všeobecná

Zmluva o dielo č. 022014/004, Fa2014023

1 851.34

EUR 1 851.34

všeobecná

Zmluva o dielo č. 022014/004, Fa2014032

19 742.22

EUR 19 742.22 všeobecná

Zmluva o dielo č. 022014/004, Fa2014039

9 014.04

EUR 9 014.04

všeobecná

Zmluva o dielo č. 022014/004, Fa2014040

1 918.16

EUR 1 918.16

všeobecná

Zmluva o dielo č. 022014/004, Fa2014041

8 696.16

EUR 8 696.16

všeobecná

Zmluva o dielo č. 022014/004, Fa2014059

582.24

EUR 582.24

všeobecná

Zmluva o dielo č. 022014/004, Fa2014060

22 605.06

EUR 22 605.06 všeobecná

Zmluva o dielo č. 022014/004, Fa2014066

6 790.42

EUR 6 790.42

všeobecná

Zmluva o dielo č. 022014/004, Fa2014011

422.42

EUR 422.42

všeobecná

Zmluva o dielo č. 022014/004, Fa2015017

1 800.93

EUR 1 800.93

všeobecná

Zmluva o dielo č. 022014/004, Fa2015023

4 031.99

EUR 4 031.99

všeobecná

V Banskej Bystrici, dňa 27.2.2017
JUDr. Lenka Ušiaková, komplementár správcu

K004780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Proksa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova 2007/63, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1960
Obchodné meno správcu:
JUSTICIA Recovery k. s.
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/54/2015 S1699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/54/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty veriteľa Daňový úrad Bratislava SR:
Pozemky:
Druh pozemku: Ostatné plochy
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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Výmera:192 m²
Štát: SR
Okres: Vranov nad Topľou
Obec: HOLČÍKOVCE
K.Ú. Holčíkovce
LV: 724
parc. č.: 493/ 10
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 5 000,00 €
Vlastník: Proksa Ján r. Proksa, Bellova 63, Bratislava, SR
Oddelená podstata - Pozemky - spolu 5 000,00 €

JUSTICIA Recovery k. s., správca

K004781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IE group, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 50, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 518 531
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2016 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: LEVENERG, s. r. o.
Sídlo: Sv. Michala 4, 934 01 Levice
IČO: 44 631 421
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 219,74 €
Počet uplatnených pohľadávok: 4
Doručenie prihlášky dňa: 28.02.2017
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 218
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 28.02.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K004782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Gajdoš - MG REAL
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 227 601
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2016 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k.: 4K/7/2016 zo dňa 28.03.2016, zverejneným v Obchodnom
vestníku 79/2016 vydanom dňa 26.04.2016, bol dňom 27.04.2016 vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Michal
Gajdoš, nar. 18.09.1979, bytom Svitavská 2, 965 01 Žiar nad Hronom, podnikajúca pod obchodným menom: Michal
Gajdoš – MG REAL, s miestom podnikania Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43 227 601 a súčasne
bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11
Banská Bystrica, značka správcu S1704 (ďalej len "správca")
Správca konkurznej podstaty úpadcu Michal Gajdoš, nar. 18.09.1979, bytom Svitavská 2, 965 01 Žiar nad Hronom,
podnikajúca pod obchodným menom: Michal Gajdoš – MG REAL, s miestom podnikania Svitavská 532/2, 965 01
Žiar nad Hronom, IČO: 43 227 601, v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení týmto oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, a zároveň správca
oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku tejto všeobecnej podstaty. Zoznam pohľadávok proti
podstate je k nahliadnutiu v kancelárii správcu.
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 podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas
u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo
že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom
správcom.
V Bratislave dňa 28.02.2017
KRIVANKON k.s. správca

K004783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOBE SK, s.r.o. Spišská Belá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 993, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 937 273
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Anna Gaľová
Sídlo správcu:
Slnečná 39, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2014-S787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu: KOBE SK, s.r.o. so sídlom Továrenská 993, 059 01 Spišská Belá, IČO: 45
937 273 v smysle ust. § 28 ods. 3 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení jeho neskorších predpisov
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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937 273 v smysle ust. § 28 ods. 3 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení jeho neskorších predpisov
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená
dňa 27.02.2017 prihláška veriteľa :
Zamaz, s.r.o. so sídlom Slavkovská 23, Kežmarok, IČO: 36 467 481, pohľadávka vo výške 808,43 Eur istiny
Správca pohľadávku zapísal do zoznamu pohľadávok pod poradové číslo: 39/2014
V Prešove dňa 28.02.2017
správca

K004784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopča Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 456/44, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/3/2017 S1367
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/3/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Háberová, konkurzný správca úpadcu: Miroslav Kopča, nar. 27.09.1970, bytom M. R. Štefánika 456/44,
965 01 Žiar nad Hronom v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici č. k. 4K/3/2017,
týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii
správcu na adrese: Trhová 1, 960 01 Zvolen, v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 8.00 –
11.00 h. a od 12.00 – 15.00 h. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 0905541081.

JUDr. Eva Háberová - správca

K004785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 1, 066 80 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 577
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/79/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/79/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. správca úpadcu HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s., so sídlom
Poľná 1, 066 80 Humenné, IČO: 31 651 577, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa,
vložka č. 95/P, týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti
podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa EsedFin, s.r.o.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa EsedFin, s.r.o.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
v súlade s ustanovením § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu
pohľadávok proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.

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

K004786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Štefanovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 2329/6D, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/54/2016 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/54/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu: Juraj Štefanovič, nar.: 21.09.1983, bytom Železničná 2329/6D, 941 10
Tvrdošovce, týmto oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Školská 3, Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní
od 8.00 do 15.00 hod.. Termín je možné vopred dohodnúť na tel. č.: 037/6512 745.
v Nitre, dňa 28.02.2017

JUDr. Ladislav Barát,
správca

K004787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Július Kazimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čermeľské prielohy 1386/7, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1953
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/14/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
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I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca úpadcu MUDr. Július Kazimír, nar. 10.05.1953,
bytom Čermeľské prielohy 1386/7, 040 01 Košice, týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že
zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku
zaradeného do všeobecnej podstaty.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
všeobecnej podstaty.
Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je v súlade s ustanovením § 96 ods.
3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

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

K004788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Major
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovská 5876/17E, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2016 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/13/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh podania: Doplnenie súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Róbert Major, dát. nar.: 25.07.1957,
bytom 940 01 Nové Zámky, Andovská 5876/17E, o novú súpisovú zložku majetku:
Typ súpisnej položky majetku: INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka z príjmu za obdobie: 01/2017.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 619,38 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku: INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka z výsluhového dôchodku za obdobie: 2/2017.
Register: neuvedené
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 158,72 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

V Nitre, dňa 28.02.2017

Mgr. Roman Nagy, správca

K004789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Švolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 13/3, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.4.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K51/2014 - S 514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K51/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ DRAŽBY
Miesto, dátum a čas konania dražby
Miesto konania dražby: Kancelária správcu JUDr. Jána Čipku, Ul. Partizánska č. 197
981 01 Hnúšťa,
Dátum konania dražby: 27. februára 2017
Čas konania dražby: 14,00 hod
Dražba: Opakovaná dražba, tretie kolo dražby
Predmet dražby
Nehnuteľnosti zapísané u Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 2532 pre
obec a katastrálne územie Žiar nad Hronom ako:
·
byt číslo 3 vo vchode 13 na prvom poschodí obytného domu /13-15/ súpisné číslo 318 na parcele číslo 315 v
podiele 1/2-ica
·
6353/75530 -ičný podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6353/75530 -ičný podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky
podiel k pozemku parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako CKN parc.č. 315 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 318 m2 v podiele 1/2-ica
Opis predmetu dražby
Dvojizbový byt číslo 3 na prvom poschodí vo vchode 13, s predsieňou, kuchyňou, kúpelňou, WC a pivnicou v
suteréne. Byt je dobre presvetlený, okná sú plastové so žaluziami, bytové jadro je murované bez rekonštrukcie aj so
zariaďovacími predmetmi, podlahy sú plávajúce v izbe, kuchyňa má dlažbu, v byte je rozvod vody teplej a studenej,
plynu a kanalizácie ako aj elektroinštalácia, byt je napojený na domového vrátnika, byt je prvej kategórie, nachádza
sa v bytovom dome so spoločným centrálnym vykurovaním, ktorý je napojený na všetky inžinierske siete, bol daný
do užívania v roku 1958, má sedlovú strechu s krytinou po rekonštrukcii, fasáda je zateplená, nachádza sa na ulici
Dukelských hrdinov.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na liste vlastníctva číslo: 2532
Záložné právo k bytu č. 3 podľa § 15 zákona č. 182/93 Z.z. v prospech spoločenstva vlastníkov bytov v dome č.
318, Žiar nad Hronom
Pod V-1977/06 bolo zriadené záložné právo na byt č. 3 na 1 p, vchod č. 13 v prospech Všeobecnej úverovej banky
a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, IČO: 31320155 zo zmluvy č.Z 08994-06 uzatvorenej dňa 1.11.2006, pol.
1342/06
Exekučné záložné právo EX274/2015-20 zo dňa 22.5.2015 od Exekútorského úradu Lipová 7, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, súdny exekútor Mgr.Ing.Ivan Šteiner PhD v prospech oprávneného PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.,
Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752 na byt č. 3 na 1.p., vchod č. 13 a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a zariadeniach dom č.s. 318 a pozemku CKN parc.č. 315 o veľkosti 6353/75530 – listina zapísaná dňa
7.3.2016 pol. 343/16
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Všeobecná hodnota podielu predmetu dražby je podľa znaleckého posudku číslo 193/2016 znalca Ing. Štefana
Sviržovského 13.500,- €.
Označenie dražobníka a licitátora
JUDr. Ján Čipka, správca, kancelária správcu ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Pri dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie.
V Hnúšti, dňa 28. februára 2017
Dražobník a licitátor: JUDr. Ján Čipka

K004790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bielik - REX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ducové 169, 922 21 Ducové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 473 689
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Kresl
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/30/2016 S 1585
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/30/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie
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JUDr. Eva Kresl, správca S 1585 so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu Martin
Bielik – REX, 922 21 Ducové 169, IČO: 37 473 689, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod
sp. zn. 23K/30/2016, opravuje oznam o zvolaní schôdze veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 10.03.2017 o 10.00
hodine v sídle kancelárie správcu, v časti programu schôdze, nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKoR
Voľba veriteľského výboru
Záver

Pri prezentácií veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra, zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti .
JUDr. Eva Kresl, správca

K004791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Broda František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 561 / 14, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2016 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. č.
Typ položky
Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

10.
Iná majetková hodnota
príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
51,13 Eur
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
28.02.2017

K004792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Zuzana Fritzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahovská 1105/11, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/39/2016 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/39/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súp.č. Popis majetku

Podstata

Súpisová
hodn.

9.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
(zrážka zo mzdy) - december 2017

10.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 67 ods. 1 písm.
všeobecná 21,02 €
a)

všeobecná 628,02 €

Dôvod zápisu

Deň
zápisu

§ 72 ods. 2 ZKR 28.2.2017

Kde sa vec
nachádza
BÚ úpadcu,
9.1.2017

§67 ods.1 písm.
BÚ úpadcu,
28.2.2017
a) ZKR
7.9.2016
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Ing. Beata Krausová, správca S1180

K004793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R & S SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 16, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 367 208
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/28/2016 S63
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/28/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov správca konkurznej podstaty úpadcu JUDr. Jozefa Dudovičová týmto zverejňuje v Obchodnom
vestníku bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK02 0900 0000 0051 2475 9839, na ktorý
možno skladať kauciu.
JUDr. Jozefa Dudovičová, správca konkurznej podstaty

K004794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COMPEL AS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 10120, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 907
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/18/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu COMPEL AS, s.r.o., ČSA 10120, 036 01 Martin, IČO: 31 605 907
v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok zapísal dňa 28.02.2017 pod č. 56 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa COMPREX, s.r.o., Ľ.
Stárka 2870, Trenčín, IČO: 36 309 028 v prihlásenej sume pohľadávky 191,16 EUR.
V Žiline dňa 28.02.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K004795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R & S SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 16, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 367 208
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/28/2016 S63
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8k/28/2016
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8k/28/2016
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku – všeobecná podstata

1. Typ súpisnej položky majetku: FINANČNÁ HOTOVOSŤ
Súpisová hodnota majetku: 4.930,56 EUR
Miesto uloženia: pokladňa úpadcu – dlžník napriek výve zatiaľ túto hotovosť nepoukázal na účet správcu

2. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku:12.500,- EUR
Dlžník: Ing. Georg Hanták, Eduard Bauernfeldgasse 18, Deutsch – Wagram 2232, Rakúska republika
Právny dôvod vzniku: neuhradenie zmluvnej pokuty v zmysle § 11 ods. 2 ZKR

JUDr. Jozefa Dudovičová
správca konkurznej podstaty

K004796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Binka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie Rimavy 446, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/94/2016 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/94/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Vladimír Binka, nar.: 19.04.1949, bytom : Nábrežie Rimavy
446, 981 01 Hnúšťa, č.k. 2K/94/2016 podľa ust. § 34.ods.1 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 18.04.2017 o 09:00 hod v kancelárii
správcu na adrese Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica.
Program schôdze:
1. Otvorenie a zistenie uznášaniaschopnosti,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba zástupcu veriteľov,
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR,
5. Záver.
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Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu
plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
Ing. Jozef Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 28.02.2017

K004797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R & S SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 16, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 367 208
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/28/2016 S63
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/28/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jozefa Dudovičová, správca konkurznej podstaty úpadcu R & S SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Kopčianska 16,
851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 367 208, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 13.04.2017 o
10.00 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na Perneckej ulici 37 v Bratislave.
Program schôdze :
1. Prezentácia veriteľov a otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Pri prezentácii veritelia: - fyzické osoby predložia doklad totožnosti, - právnické osoby aktuálny výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.

JUDr. Jozefa Dudovičová, správca konkurznej podstaty

K004798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husťak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stakčínska Roztoka 43, 067 61 Stakčínska Roztoka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/30/2016 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/30/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

93

Obchodný vestník 44/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.03.2017

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu Ján Husťak, nar. 01.10.1985, bytom Stakčínska Roztoka 43, 067
61, týmto zvoláva schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu Ján Husťak, nar. 01.10.1985, bytom Stakčínska
Roztoka 43, 067 61, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 4K/30/2016.
Schôdza veriteľov vo vyššie označenej konkurznej veci sa uskutoční dňa 24.03.2017 (piatok) o 11:00 hod.
v zasadacej miestnosti na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice (3. poschodie), pričom predmetom schôdze veriteľov
bude:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie schôdze veriteľov
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Záver

Pri prezentácii sa prítomní preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a
plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.
V Prešove, dňa 28.02.2017
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K004799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TORZO spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 718 935
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/41/2016_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/41/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

5.
Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Popis: Pohľadávka voči spoločnosti ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom: Hledíkova 3, Šurany 942 01, IČO: 35
968 087 z titulu nezaplatenej faktúry č. 20130052 v celkovej výške 4.500,- EUR.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4.500,- EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

6.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

94

Obchodný vestník 44/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.03.2017

Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Popis: Pohľadávka voči Bernadeta Bašková - Baška, miesto podnikania: Hlboká 3, 917 01 Trnava, IČO: 37 032 852
z titulu nezaplatenej faktúry č. 20150035 v celkovej výške 354,- EUR.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 354,- EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

7.
Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Popis: Pohľadávka voči spoločnosti g-hopper s.r.o., so sídlom: Karpatské námestie 10, Bratislava - Rača 831 06,
IČO: 46 641 165 z titulu nezaplatených faktúr č. 20130016, č. 20130019, č. 20130022, č. 20130025, č. 20130042,
č. 20130043, č. 20130044, č. 20130045, č. 20130056 v celkovej výške 27.657,90 EUR.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 27.657,90 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

8.
Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Popis: Pohľadávka voči spoločnosti GREENLINE SK s. r. o., so sídlom: Karpatské námestie 10, Bratislava 831 06,
IČO: 44 479 476 z titulu nezaplatených faktúr č. 20130024, č. 20130026, č. 20130028, č. 20130029, č. 20130031, č.
20130033, č. 20130035, č. 20130036, č. 20130037, č. 20130038, č. 20130040, č. 20130050 v celkovej výške
31.719,88 EUR.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 31.719,88 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

9.
Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Popis: Pohľadávka voči spoločnosti HOLEY QUILT, s.r.o., so sídlom: Vyšehradská 8, Bratislava 851 06, IČO: 47
325 461 z titulu nezaplatenej faktúry č. 20140025 v celkovej výške 9.966,- EUR.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 9.966,- EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Majetok inej osoby ako úpadcu:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

10.
Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Popis: Pohľadávka voči spoločnosti maxx realitná kancelária, s.r.o., so sídlom: Hlavná 3, Trnava 917 01, IČO: 35
884 606 z titulu nezaplatených faktúr č. 20130055, 20130057, č. 20130060, č. 20140011, č. 20150005, č.
20150007, č. 20150019, č. 20150023, č. 20150027, č. 20150031, č. 20150033, č. 20150038 v celkovej výške
47.680,12 EUR.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 47.680,12 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

11.
Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Popis: Pohľadávka voči spoločnosti reklama BARTOŠ, s. r. o., so sídlom: Hlavná 579/105, Trenčín 911 05, IČO: 45
395 179 z titulu nezaplatených faktúr č. 20150032 a č. 20150037 v celkovej výške 10.224,- EUR.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10.224,- EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

12.
Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Popis: Pohľadávka voči spoločnosti TRUST System., s.r.o., so sídlom: Jiráskova 19, Trnava 917 02, IČO: 36 249
343 z titulu nezaplatenej faktúry č. 20160102 v celkovej výške 16.572,- EUR.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 16.572,- EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:
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13.
Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Popis: Pohľadávka voči spoločnosti WEBCD, s. r. o., so sídlom: Homolova 12, Bratislava 841 02, IČO: 44 679 238
z titulu nezaplatenej faktúry č. 20120038 v celkovej výške 6.552,- EUR.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 6.552,- EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

K004800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Ďatková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konská 599, 013 13 Konská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2016 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/1/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Marta Bojo Vevurková, správca dlžníka Anna Ďatková, nar. 26.07.1971, bytom 013 13, Konská 599,
podnikajúca pod obchodný menom Anna Ďatková, s miestom podnikania 013 13, Konská 599, IČO: 31 075 401
(toho času má pozastavenú činnosť) v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu ponúka v 1. kole
verejného ponukového konania na predaj majetok úpadcu podliehajúci konkurzu zapísaný v súpise všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 16/2017 zo dňa 24.01.2017 a to hnuteľné veci:
- Kozmetické hydraulické lehátko, súpisová hodnota 200,-eur
- Kozmetický stolík, súpisová hodnota 150,-eur
- Registračná pokladnica, súpisová hodnota 200,-eur
Záujemca o kúpu vyššie uvedeného súboru vecí alebo jednotlivú vec je povinný svoju ponuku doručiť na adresu
správcu JUDr. Marta Bojo Vevurková, Mieru 312/13, 029 01 Námestovo v zalepenej obálke s výrazným označením
„Verejné ponukové konanie NEOTVÁRAŤ“ v lehote najneskôr do 20 - dňa do 15:00 hod. odo dňa zverejnenia
tejto výzvy „Vyhlásenia verejného ponukového konania“ v obchodnom vestníku. Pokiaľ posledný deň pripadne na
sviatok alebo pracovné voľno, posledným dňom na doručovanie Ponúk je prvý pracovný deň.
Záujemca je oprávnený predložiť ponuku na súbor vecí alebo jednotlivé veci samostatne, minimálne za cenu
rovnajúcu sa súpisovej hodnote majetku.
Riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať a zobrať späť.
Na ponuky doručené po uvedenej lehote sa nebude prihliadať. Ponuka musí obligatórne obsahovať :
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Označenie záujemcu - obchodné meno, sídlo, alebo miesto podnikania, IČO:, u fyzických osôb nepodnikateľov
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, označenie predmetu kúpy a to súboru vecí alebo len jednotlivej
veci, ktoré označenie musí byť zhodné s označením uvedeným v súpise majetku určeného na predaj, návrh
kúpnej ceny minimálne za cenu rovnajúcu sa súpisovej hodnote majetku určeného na predaj. Ponuka musí
byť riadne podpísaná.
Víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a súčasne za
speňažovanú vec ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, a ktorého ponuka bude najkomplexnejšia.
Obhliadka veci sa uskutoční na základe dohody záujemcu so správcom.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu do 3 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Kúpna zmluva
s úspešným záujemcom bude uzavretá do 15 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
JUDr. Marta Bojo Vevurková

K004801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EURO TECHNOLOGY SYSTEM SLOVAKIA s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terchovská 11, 900 28 Zálesie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 823 347
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ladislav Barát, reštrukturalizačný správca dlžníka: EURO TECHNOLOGY SYSTEM SLOVAKIA s. r. o., so
sídlom Terchovská 11, 900 28 Zálesie, IČO: 44 823 347 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na Školskej 3, 949 01 Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 15.00 hod.
Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: 037/65 12 745.
Mgr. Ladislav Barát, správca

K004802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Barjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písecká 5, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Nada Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizanska 15, 985 11 Halic
Spisová značka správcovského spisu: 2K 1/2017 S 1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 1/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku - spis 2K 1/2017

Číslo

Názov

Druh

Zapísané

Súpisná
hodnota

1.

Preddavok

hotovost

28.2.2017

663,88 Eur
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Ing. Naďa Bôžiková

K004803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Specialist s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saratovská 3, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 987 921
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Jana Pecníková
Sídlo správcu:
Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2016 -S1141
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Por. č.
súpisovej
Deň zápisu Podstata
zložky
majetku

Druh
majetku

Dlžník

Právny dôvod vzniku pohľadávky

1

Airportforum,s.r.o.,
Peňažná
Ivánska cesta 10,
14.02.2017 všeobecná
pohľadávka Bratislava, IČO:
43859038

2

14.02.2017 všeobecná

AV 1, s.r.o., Ivánska
Peňažná
cesta 10, Bratislava,
pohľadávka
IČO: 43859186

Uznanie dlhu zo dňa 02.08.2011,
Zmluva o postúpení pohadávok zo dňa
10.10.2011

3

14.02.2017 všeobecná

Bratislava - In,
Peňažná
a.s.,Seberíniho 9,
pohľadávka Bratislava, IČO:
35772654

Zmluva o úvere zo dňa 15.12.2015,
Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa
11.01.2016

4

H & F Reality, s.r.o.
(predtým Aqua Therm
Peňažná
Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa
14.02.2017 všeobecná
Invest, s.r.o.), Drieňová
pohľadávka
08.01.2011
14, 821 01 Bratislava,
IČO: 35897171

5

C.F.MUKSAP, spol. s
Peňažná
r.o., č.d. 837, 951 44
Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa
14.02.2017 všeobecná
pohľadávka Výčapy - Opatovce, IČO: 08.01.2011
31422535

Uznanie dlhu zo dňa 02.08.2011,
Zmluva o postúpení pohadávok zo dňa
10.10.2011

Súpisová Dôvod zapísania
hodnota do súpisu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
1 224
postúpením,
872,23
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
1 475
postúpením,
127,77
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
4 006
postúpením,
800,00
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
35,00
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
3 458,11 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
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6

MAYNET, s.r.o., Nám.
SNP 3, 917 01 Trnava,
IČO: 36250414,
Peňažná
spoločnosť zanikla
14.02.2017 všeobecná
pohľadávka zlúčením s
MHM-SERVIS s.r.o.,
Štefánikova 70/2926,
911 01 Trenčín

7

14.02.2017 všeobecná

8

ORAVING s.r.o., M.R.
Peňažná
Štefánika 1833, 026 01
14.02.2017 všeobecná
pohľadávka Dolný Kubín, IČO:
31637965

9

14.02.2017 všeobecná

10

Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa
17.08.2011; dodávka kuchynskej
Dunajská, a.s., Dunajská
Peňažná
zostavy s príslušenstvom; faktúry č.
14.02.2017 všeobecná
46, Bratislava, IČO:
pohľadávka
BK130-0025 zo dňa 19.03.2010 v sume
35823151
12.723,24 €, č. BK130-0027 zo dňa
24.03.2010 v sume 31.101,34 €

11

DUO consulting, s.r.o.,
Peňažná
Mlynské nivy 48,
14.02.2017 všeobecná
pohľadávka Bratislava, IČO:
45403988

12

14.02.2017 všeobecná

Jozef Gábriš, nar.
Peňažná
24.07.1952, Ivánska
pohľadávka
cesta 10, Bratislava

13

14.02.2017 všeobecná

JUDr. Ján Kotlík a JUDr.
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
Peňažná
Eva Bohmová,
10.06.2011; Zmluva o nájme zo dňa
pohľadávka Karloveské rameno 6,
22.09.2004
841 06 Bratislava

Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa
08.01.2011

MonVin, s.r.o., Na
Peňažná
vrátkach 15, 841 01
pohľadávka Bratislava, IČO:
35955082

Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa
08.01.2011

Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa
08.01.2011

SCANSIS SLOVAKIA,
Peňažná
s.r.o., Drieňová 14, 821 Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa
pohľadávka 01 Bratislava, IČO:
08.01.2011
36675121

Peňažná

LUCOTRADE, s.r.o.,

Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa
17.6.2015

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
11.02.2011; Zmluvná pokuta zo zmluvy
o pôžičke zo dňa 21.10.2009

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

Deň vydania: 03.03.2017
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
36 185,80 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
87,00
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
2 558,55 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
314,26 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
43 824,58 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
1 984
postúpením,
894,63
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
6 000,00 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
5 307,14 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
100
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LUCOTRADE, s.r.o.,
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
Peňažná
100
Hornočermánska 800/65, 17.02.2014; Zmluva o úvere zo dňa
pohľadávka
000,00
Nitra, IČO: 36562491
02.05.2011

14

14.02.2017 všeobecná

15

Národná obchodná
agentúra spol.sr.o.,
Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa
Peňažná
Námestie SNP 13,
14.02.2017 všeobecná
02.03.2016; Zmluva o postúpení
pohľadávka Bratislava - mestská časť
pohľadávok zo dňa 27.07.2015
Staré Mesto 811 06 ,
IČO: 46038795

16

14.02.2017 všeobecná

17

AUDIOTEC, s.r.o.,
Peňažná
Račianska 155,
14.02.2017 všeobecná
pohľadávka Bratislava, IČO:
35812168

18

14.02.2017 všeobecná

19

DONAU TOURS
INTERNATIONAL, a.s.,
Peňažná
Ul. Biskupa Kondého
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
14.02.2017 všeobecná
pohľadávka 179/4, Dunajská Streda 17.10.2011;
929 01, IČO: 36 229
768

20

14.02.2017 všeobecná

Ing. Branislav Gábriš,
Peňažná
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
Jadrová 3226/5, 821 02
pohľadávka
17.10.2011;
Bratislava

21

14.02.2017 všeobecná

Ing. Imrich Šimulák,
Peňažná
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
Moyzesova 2107/6, 022
pohľadávka
17.10.2011;
01 Čadca

22

Deň vydania: 03.03.2017

Monika Moraviaková,
Peňažná
Uznesenie OS Námestovo zo dňa
nar. 23.01.1971,
pohľadávka
03.02.2016,č.k.9C/249/2011-60
Medvedzie 36, Tvrdošín

SCOMA, a.s., Mičkova
Peňažná
31, 085 01 Bardejov,
pohľadávka
IČO: 36457094

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
22.09.2016; Zmluva o úvere zo dňa
16.06.2016

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
17.10.2011;

nadobudnutá
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
8 691
postúpením,
418,43
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
6 212,62 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
2 060
postúpením,
000,00
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
15 354,13 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
14 937,26 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
10 043,09 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
5 241,00 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu

majetok úpadcu,
pohľadávka voči
CK PRESSBURG
dlžníkovi úpadcu
Bratislava a.s.,
nadobudnutá
Peňažná
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
14.02.2017 všeobecná
Sartorisova 20,
1 594,60 postúpením,
pohľadávka
07.11.2012;
Bratislava 821 08, IČO:
evidovaná v
35796880
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
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Deň vydania: 03.03.2017
deň vyhlásenia
konkurzu

23

Štefan Schnelly EMERGENCY SYSTEM,
Peňažná
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
14.02.2017 všeobecná
04001 Košice-Sever,
592,25
pohľadávka
07.11.2012;
Hroncova 17, IČO:
43713556

24

Štefan Schnelly EMERGENCY SYSTEM,
Peňažná
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
14.02.2017 všeobecná
04001 Košice-Sever,
1 893,71
pohľadávka
07.11.2012;
Hroncova 17, IČO:
43713556

25

Štefan Schnelly EMERGENCY SYSTEM,
Peňažná
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
14.02.2017 všeobecná
04001 Košice-Sever,
1 317,80
pohľadávka
07.11.2012;
Hroncova 17, IČO:
43713556

26

14.02.2017 všeobecná

27

Heronia Aete, 8
Peňažná
Fokionos & 34, Ermou
14.02.2017 všeobecná
pohľadávka Street, 10451 Athens,
Grécko

29

KRONEN Slovakia, s.r.o.
Peňažná
v likvidácii , Hlavná 31 Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
14.02.2017 všeobecná
785,36
pohľadávka Trnava 917 01, IČO: 31 07.11.2012;
394 833

30

14.02.2017 všeobecná

KRONEN Slovakia, s.r.o.
Peňažná
v likvidácii , Hlavná 31 Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
2 314,13
pohľadávka Trnava 917 01, IČO: 31 07.11.2012;
394 833

31

14.02.2017 všeobecná

Milan Mikláš, nar.
Peňažná
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
17.12.1962, Dudvážska
1 195,82
pohľadávka
07.11.2012;
8, 821 07 Bratislava

HLD s. r. o., Homolova
Peňažná
17, Bratislava 841 02,
pohľadávka
IČO: 35 785 748

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
625,36
07.11.2012;

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
1 400,00
07.11.2012;

ABITURA, s. r. o. v

majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
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Deň vydania: 03.03.2017

32

ABITURA, s. r. o. v
Peňažná
likvidácii, Priekopy 20/A Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
14.02.2017 všeobecná
657,00
pohľadávka Bratislava 821 08, IČO: 07.11.2012;
45 261 741

33

PROMOHOUSE s. r. o.,
Peňažná
Lužná 12
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
14.02.2017 všeobecná
2 280,02
pohľadávka Bratislava 851 04, IČO: 07.11.2012;
44 549 512

34

14.02.2017 všeobecná

PROMOHOUSE s. r. o.,
Peňažná
Lužná 12
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
2 280,02
pohľadávka Bratislava 851 04, IČO: 07.11.2012;
44 549 512

35

14.02.2017 všeobecná

SUPRAVIA s.r.o.,
Peňažná
Zámocká 12
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
2 533,53
pohľadávka Bratislava 811 01, IČO: 07.11.2012;
35 713 046

36

14.02.2017 všeobecná

Tibor Stanček, nar.
Peňažná
15.02.1967, Krivá 168,
pohľadávka
Dlhá nad Oravou

37

ACR spol. s r.o., IČO: 35
681 225, spoločnosť
zanikla zlúčením, právny
Peňažná
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
14.02.2017 všeobecná
nástupca ALICIA s. r. o.
3 082,05
pohľadávka
03.05.2012;
Dr. I. Markoviča 2083/1
Nové Mesto nad Váhom
915 01

38

14.02.2017 všeobecná

39

BEST SLOVAKIA s.r.o.,
Peňažná
Bratislavská 117,
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
14.02.2017 všeobecná
746,02
pohľadávka Žilina 010 01, IČO: 36
03.05.2012;
379 271

40

14.02.2017 všeobecná

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
8 400,00
20.01.2012;

Atriumstav, s.r.o. ,
Peňažná
Rastislavova 2,
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
103,53
pohľadávka Bratislava 821 08, IČO: 03.05.2012;
36 358 380

BEST SLOVAKIA s.r.o.,
Peňažná
Bratislavská 117,
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
1 970,92
pohľadávka Žilina 010 01, IČO: 36
03.05.2012;
379 271

nadobudnutá
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
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41

14.02.2017 všeobecná

BEST SLOVAKIA s.r.o.,
Peňažná
Bratislavská 117,
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
pohľadávka Žilina 010 01, IČO: 36
03.05.2012;
379 271

42

14.02.2017 všeobecná

BEST SLOVAKIA s.r.o.,
Peňažná
Bratislavská 117,
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
pohľadávka Žilina 010 01, IČO: 36
03.05.2012;
379 271

43

BEST SLOVAKIA s.r.o.,
Peňažná
Bratislavská 117,
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
14.02.2017 všeobecná
pohľadávka Žilina 010 01, IČO: 36
03.05.2012;
379 271

44

14.02.2017 všeobecná

45

DOMECO SLOVAKIA,
spol. s r.o., Námestie
Peňažná
14.02.2017 všeobecná
Slobody 1196/19,
pohľadávka
Sereď 926 00, IČO: 36
235 253

46

14.02.2017 všeobecná

Peňažná
Fillo Juraj, Riazanská 3, Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
pohľadávka 831 03 Bratislava - Rača 03.05.2012;

47

14.02.2017 všeobecná

Peňažná
Fillo Juraj, Riazanská 3, Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
pohľadávka 831 03 Bratislava - Rača 03.05.2012;

48

14.02.2017 všeobecná

Ing. Kamil Bernáth a
Peňažná
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
Mária Bernáthová,
pohľadávka
03.05.2012;
Kuklovská 88, Bratislava

Čerešník Peter, Výtocká
Peňažná
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
16, 922 21 Moravany
pohľadávka
03.05.2012;
nad Váhom

Peňažná

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
03.05.2012;

LARIX, v.o.s., Zvolenská
cesta 4126/18,
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

Deň vydania: 03.03.2017
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
987,71 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
1 494,55 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
476,37 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
483,40 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
91,24
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
4 503,12 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
2 699,33 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
16 542,29 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
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Deň vydania: 03.03.2017
nadobudnutá
postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
999,81 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
5 257,52 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
24 730,70 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
559,28 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu
majetok úpadcu,
pohľadávka voči
dlžníkovi úpadcu
nadobudnutá
2 927,56 postúpením,
evidovaná v
majetku úpadcu v
deň vyhlásenia
konkurzu

Peňažná
cesta 4126/18,
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
999,81
pohľadávka Banská Bystrica 974 01, 03.05.2012;
IČO: 31 606 440

49

14.02.2017 všeobecná

50

14.02.2017 všeobecná

LARIX, v.o.s., Zvolenská
Peňažná
cesta 4126/18,
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
pohľadávka Banská Bystrica 974 01, 03.05.2012;
IČO: 31 606 440

51

14.02.2017 všeobecná

OLYMPIA, v.o.s.,
Peňažná
Tyršovo nábrežie 12,
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
pohľadávka Bratislava 851 01, IČO: 03.05.2012;
31 372 082

52

OLYMPIA, v.o.s.,
Peňažná
Tyršovo nábrežie 12,
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
14.02.2017 všeobecná
pohľadávka Bratislava 851 01, IČO: 03.05.2012;
31 372 082

53

14.02.2017 všeobecná

Pudmarčík Eduard,
Peňažná
Hrobáková 9, 851 02
pohľadávka
Bratislava

54

14.02.2017 všeobecná

REaMOS, spol. s r.o.,
Peňažná
Nábrežná 1212,
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
pohľadávka Kysucké Nové Mesto
03.05.2012;
024 01, IČO: 31 584 217

54

Iná
14.02.2017 všeobecná majetková
hodnota

Tatra banka, a.s.

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
03.05.2012;

peňažné prostriedky ny bankovom účte,
1 670,26 majetok úpadcu
č.ú. SK281100000000292784974

K004804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Brindzíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavný Dvor 897/14, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1956
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/39/2014 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/39/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava, značka správcu S1704, správca
úpadcu Mária Brindzíková, nar. 14.05.1956, bytom Hlavný Dvor 897/14, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len
„Úpadca), ako správca Úpadcu v súlade s ustanovením § 34 ods.2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
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Deň vydania: 03.03.2017

„Úpadca), ako správca Úpadcu v súlade s ustanovením § 34 ods.2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov,
ktorá sa uskutoční dňa 22.03.2017 o 10.00 hod v kancelárii správcu, nachádzajúcej sa na ul. Trnavská cesta 74B,
821 02 Bratislava s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver schôdze
Pri prezentácii predložia veritelia - fyzické osoby preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z
obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace a úradne overenú plnú moc (príp. poverenie na zastupovanie).

V Bratislave, dňa 28.02.2017
KRIVANKON k.s.
Správca S1704

K004805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Kurucová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírovce 649, 951 15 Mojmírovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/83/2015-S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/83/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom kancelárie Lužná 6, 85104 Bratislava, správca úpadcu Dana Kurucová v
konkurze, narodená 1.11.1965, trvalý pobyt: 95115 Mojmírovce 649, oznamuje, že mu bola dňa 27.2.2017 doručená
prihláška nezabezpečeného veriteľa: UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť,Opatovská cesta
4, 97201 Bojnice, IČO: 31625657, prihláška pohľadávok prihlásená prihláškou v celkovej prihlasovanej sume
439157,91 eur, bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, a to dňa 27.2.2017.
14. pohľadávka z právoplatného a vykonateľného platobného rozkazu č.k. 27Rob/197/2011, na právoplatný a
vykonateľný dňa 22.10.2012, na základe ktorého je dlžník povinný plniť istinu 414149,91 eur s príslušenstvom
Podmienená pohľadávka: nie Zabezpečená pohľadávka: nie
Prihlásená suma: 439157,91 eur, z toho istina 41419,91 eur, náklady na uplatnenie 25008,00 eur.

K004806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ANPRESS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorlická 9, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 689 809
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2016
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca preraďuje majetok zo súpisu všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 38/2017 dňa 23.2.2017 do súpisu
oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty
Zabezpečený veriteľ v prvom poradí - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO : 3576005

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

Výmera v m2

Vlastníctvo úpadcu
Súpisová hodnota

Okres

v EUR

__________________________________________________________________________________________
1.

736

C – KN č.792/4 ostatná plocha

SR

Becherov

2 721

Becherov

1/1
8 163 €

Bardejov

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K004807
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:
Súpis oddelenej podstaty
Súpis majetku oddelenej podstaty veriteľa Československá obchodná banka,
a.s. v konkurze na majetok úpadcu NAVIGRAF GROUP s.r.o., Trenčianska 47,
zabezpečenie
821 09 Bratislava, IČO: 46 354 620, poradové čísla pohľadávok v zozname
pohľadávok 1, 3 - 6
por. typ súpis.
popis súpisovej zložky
číslo zložky

1

druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, výmera: 503m2, štát: SR,
pozemok obec: Vozokany, kat. územie:
Vozokany, LV č. 821, parcela registra
"C" č. 107/2

súpisová
hodnota
(EUR)

5030,00

spoluvl.
podiel
úpadcu

opis zabezpečovacieho práva

opis zabezpečenej
pohľadávky

1/1

záložné právo na
nehnuteľnostiach, prvé v
poradí, vklad povolený dňa
21.03.2013 pod V 757/2012

pohľadávky veriteľa ČSOB,
a.s. v celkovej výške
4.185.692,71 EUR, zapísané v
zozname pohľadávok pod
por.č. 1 a č. 3-6
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2

druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, výmera: 269m2, štát: SR,
pozemok obec: Vozokany, kat. územie:
Vozokany, LV č. 821, parcela registra
"C" č. 107/3

3

druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, výmera: 155m2, štát: SR,
pozemok obec: Vozokany, kat. územie:
Vozokany, LV č. 821, parcela registra
"C" č. 107/6

4

druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, výmera: 183m2, štát: SR,
pozemok obec: Vozokany, kat. územie:
Vozokany, LV č. 821, parcela registra
"C" č. 107/7

5

druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, výmera: 92m2, štát: SR,
pozemok obec: Vozokany, kat. územie:
Vozokany, LV č. 821, parcela registra
"C" č. 107/8

6

druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, výmera: 84m2, štát: SR,
pozemok obec: Vozokany, kat. územie:
Vozokany, LV č. 821, parcela registra
"C" č. 107/9

7

druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, výmera: 54m2, štát: SR,
pozemok obec: Vozokany, kat. územie:
Vozokany, LV č. 821, parcela registra
"C" č. 107/10

8

druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, výmera: 55m2, štát: SR,
pozemok obec: Vozokany, kat. územie:
Vozokany, LV č. 821, parcela registra
"C" č. 107/12

9

stavba

prístavba tlačiarne - manipulačný
priestor, súpisné číslo: 0, štát: SR,
obec: Vozokany, ulica: , kat. územie:
Vozokany, LV č. 821, parcela registra
"C" č. 104/3 a č. 107/10

stavba

prístrešok nad rampou, súpisné číslo:
0, štát: SR, obec: Vozokany, ulica: ,
kat. územie: Vozokany, LV č. 821,
parcela registra "C" č. 107/11 a č.
107/12

stavba

administratívna budova, súpisné číslo:
43, štát: SR, obec: Vozokany, ulica: ,
250000,00
kat. územie: Vozokany, LV č. 821,
parcela registra "C" č. 107/2

stavba

tlačiareň, súpisné číslo: 384, štát: SR,
obec: Vozokany, ulica: , kat. územie:
Vozokany, LV č. 821, parcela registra
"C" č. 107/4 a č. 107/8

10

11

12

2690,00

1550,00

1830,00

920,00

840,00

540,00

550,00

30000,00

5000,00

450000,00

Deň vydania: 03.03.2017

1/1

záložné právo na
nehnuteľnostiach, prvé v
poradí, vklad povolený dňa
21.03.2013 pod V 757/2012

pohľadávky veriteľa ČSOB,
a.s. v celkovej výške
4.185.692,71 EUR, zapísané v
zozname pohľadávok pod
por.č. 1 a č. 3-6

1/1

záložné právo na
nehnuteľnostiach, prvé v
poradí, vklad povolený dňa
21.03.2013 pod V 757/2012

pohľadávky veriteľa ČSOB,
a.s. v celkovej výške
4.185.692,71 EUR, zapísané v
zozname pohľadávok pod
por.č. 1 a č. 3-6

1/1

záložné právo na
nehnuteľnostiach, prvé v
poradí, vklad povolený dňa
21.03.2013 pod V 757/2012

pohľadávky veriteľa ČSOB,
a.s. v celkovej výške
4.185.692,71 EUR, zapísané v
zozname pohľadávok pod
por.č. 1 a č. 3-6

1/1

záložné právo na
nehnuteľnostiach, prvé v
poradí, vklad povolený dňa
21.03.2013 pod V 757/2012

pohľadávky veriteľa ČSOB,
a.s. v celkovej výške
4.185.692,71 EUR, zapísané v
zozname pohľadávok pod
por.č. 1 a č. 3-6

1/1

záložné právo na
nehnuteľnostiach, prvé v
poradí, vklad povolený dňa
21.03.2013 pod V 757/2012

pohľadávky veriteľa ČSOB,
a.s. v celkovej výške
4.185.692,71 EUR, zapísané v
zozname pohľadávok pod
por.č. 1 a č. 3-6

1/1

záložné právo na
nehnuteľnostiach, prvé v
poradí, vklad povolený dňa
21.03.2013 pod V 757/2012

pohľadávky veriteľa ČSOB,
a.s. v celkovej výške
4.185.692,71 EUR, zapísané v
zozname pohľadávok pod
por.č. 1 a č. 3-6

1/1

záložné právo na
nehnuteľnostiach, prvé v
poradí, vklad povolený dňa
21.03.2013 pod V 757/2012

pohľadávky veriteľa ČSOB,
a.s. v celkovej výške
4.185.692,71 EUR, zapísané v
zozname pohľadávok pod
por.č. 1 a č. 3-6

1/1

záložné právo na
nehnuteľnostiach, prvé v
poradí, vklad povolený dňa
21.03.2013 pod V 757/2012

pohľadávky veriteľa ČSOB,
a.s. v celkovej výške
4.185.692,71 EUR, zapísané v
zozname pohľadávok pod
por.č. 1 a č. 3-6

1/1

záložné právo na
nehnuteľnostiach, prvé v
poradí, vklad povolený dňa
21.03.2013 pod V 757/2012

pohľadávky veriteľa ČSOB,
a.s. v celkovej výške
4.185.692,71 EUR, zapísané v
zozname pohľadávok pod
por.č. 1 a č. 3-6

1/1

záložné právo na
nehnuteľnostiach, prvé v
poradí, vklad povolený dňa
21.03.2013 pod V 757/2012

pohľadávky veriteľa ČSOB,
a.s. v celkovej výške
4.185.692,71 EUR, zapísané v
zozname pohľadávok pod
por.č. 1 a č. 3-6

1/1

záložné právo na
nehnuteľnostiach, prvé v
poradí, vklad povolený dňa
21.03.2013 pod V 757/2012

pohľadávky veriteľa ČSOB,
a.s. v celkovej výške
4.185.692,71 EUR, zapísané v
zozname pohľadávok pod
por.č. 1 a č. 3-6
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K004808
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
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/46/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu EXCENTRUM Prešov, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Budovateľská
34, 080 01 Prešov, IČO: 31 724 744
Do súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu bol zapísaný nasledovný majetok podliehajúci konkurzu:
·
·

stavby, druh stavby: iná budova, súp. č.: 1, na parcele č. 555, zapísaná na LV č.: 203, okres Prešov, obec
Haniska, k. ú. Haniska
stavby, druh stavby: iná budova, súp. č.: 2, na parcele č. 556, zapísaná na LV č.: 203, okres Prešov, obec
Haniska, k. ú. Haniska

JUDr. Jozef Beňo, PhD.
správca úpadcu

K004809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kochanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonáda 4833/20, 9840 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1972
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/69/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/69/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica ako správca konkurznej podstaty úpadcu:
Monika Kochanová, nar. 21.09.1972, bytom Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec, sp. zn. 2K/69/2016 v zmysle §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje, že do
zoznamu pohľadávok zapísala pohľadávky veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé
armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 247 851 99, Česká republika, v celkovej sume 492,27 Eur, ktoré boli
doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty
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K004810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Vlahi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská ulica 719/3, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 180 416
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/30/2016 S1804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/30/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Insolvenčný správca, k.s., správca úpadcu Tomáš Vlahi, nar. 10.03.1986, IČO: 48 180 416, s miestom podnikania:
Vodárenská ulica 719/3, 930 39 Zlaté Klasy, občan SR, č.k. 36K/30/2016, oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania č. 36K/30/2016, že v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka
prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom: Československé armády 954/7,
Hradec Králové, Česká republika

Prihlásená suma:

308,68 EUR

V Trnave, dňa 28.02.2017
Insolvenčný správca, k.s. správca, v zast.: Mgr. Roman Desát, prokurista

K004811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrian Košta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 68, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Andrea Balážiková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/76/2016/S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/76/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Adrian
Košta, nar.: 20.04.1974, bytom: Tatranská 68, 974 11 Banská Bystrica, sp. zn. 2K/76/2016 v zmysle § 32 ods. 7
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je 1408922003/1111, IBAN: SK65 1111 0000 0014
0892 2003, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Poučenie podľa § 32 ods. 7 zákona. č. 7/2005 Z. z.:
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Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K004812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Chrvala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiarska 413/8, 972 12 Nedožery - Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2012 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/19/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
Mgr. Bohuslav Gelatka, správca konkurznej podstaty (ďalej aj "Vyhlasovateľ") úpadcu Peter Chrvala, nar.
01.11.1964, bytom Žiarska 413/8, 971 12 Nedožery - Brezany (ďalej len „úpadca“), v súlade s uloženým záväzným
pokynom príslušného orgánu vyhlasujem 3. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 92/2014 zo dňa 16.05.2014, a to:
·
·
·
·
·
·
·

Por. č. 18: Hnuteľná vec - Obývacia stena Magura z drevotriesky, rok výroby: 1985, stav: použitá,
umiestnenie: Žiarska 413/8, Nedožery-Brezany. Podiel: 1/1. Súpisová hodnota: 165,- €
Por. č. 19: Hnuteľná vec - Sedacia súprava, farba: béžová, materiál: textil a drevo, rok výroby: 1986, stav:
použitá, umiestnenie: Žiarska 413/8, Nedožery-Brezany. Podiel: 1/1. Súpisová hodnota: 100,- €
Por. č. 20: Hnuteľná vec - Televízor zn. Thomson, uhlopriečka 51 cm, farba: sivá, rok výroby: 1996, stav:
použitý, umiestnenie: Žiarska 413/8, Nedožery-Brezany. Podiel: 1/1. Súpisová hodnota: 50,- €
Por. č. 21: Hnuteľná vec - Posteľ – 3 ks, farba: zelená, hnedá, rok výroby: 1985, materiál: drevo, textil, stav:
použitý, umiestnenie: Žiarska 413/8, Nedožery-Brezany. Podiel: 1/1. Súpisová hodnota: 30,- €
Por. č. 22: Hnuteľná vec - Multifunkčné zariadenie zn. Canon MP 140 (farebná tlačiareň, kopírka, skener),
farba: sivá, rok výroby: 2007, stav: použité, umiestnenie: Žiarska 413/8, Nedožery-Brezany. Podiel: 1/1.
Súpisová hodnota: 25,- €
Por. č. 23: Hnuteľná vec - Kancelárska stolička 2 ks, farba: sivá, rok výroby: 2002, stav: použité,
umiestnenie: Žiarska 413/8, Nedožery-Brezany. Podiel: 1/1. Súpisová hodnota: 40,- €
Por. č. 24: Hnuteľná vec - Počítač zn. MSI, farba: čierna, rok výroby: 1997, stav: použitý, umiestnenie:
Žiarska 413/8, Nedožery-Brezany. Podiel: 1/1. Súpisová hodnota: 10,- €

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu: Mgr. Bohuslav Gelatka,
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1. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu: Mgr. Bohuslav Gelatka,
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz
29K/19/2012 – 3. kolo VPK – záväzná ponuka – neotvárať“.
2. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o VPK v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať.
3. Účastníkom verejného ponukového konania môže byť každá fyzická a právnická osoba s plnou právnou
subjektivitou.
4. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu (FO – meno, priezvisko, dátum narodenia a
bydlisko. FO podnikateľ – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, obchodné meno, miesto
podnikania, IČO a priloží aktuálny výpis zo živnostenského registra, PO – obchodné meno, sídlo, IČO,
označenie osoby konajúcej v jej mene (štatutára) a priloží aktuálny výpis z obchodného registra), označenie
majetku, výšku ponúkanej kúpnej ceny, emailový kontakt na oznámenie výsledkov VPK, podpis záujemcu
alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
5. Majetok sa v 3. kole speňažuje za najvyššiu ponuku so súhlasom zástupcu veriteľov.
6. Jediným kritériom úspešnosti vo VPK bude výška ponúknutej kúpnej ceny. V prípade rovnosti ponúk
rozhodne žreb.
7. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote do 3 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk.
8. Víťazom VPK bude záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Víťaz musí v lehote do 10 dní od
oznámenia výsledku VPK uzavrieť s vyhlasovateľom VPK kúpnu zmluvu a zaplatiť kúpnu cenu v plnej
výške.
9. Ak víťaz VPK v stanovenej lehote neuzavrie s vyhlasovateľom VPK kúpnu zmluvu alebo nezaplatí kúpnu
cenu v plnej výške, stáva sa víťazom VPK účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako druhá v poradí.
Vyhlasovateľ VKP takému účastníkovi oznámi, že sa stal víťazom VPK z dôvodu nesplnenia povinnosti
pôvodného víťaza. Týmto oznámením tento účastník ako nový víťaz vstupuje v celom rozsahu do práv a
povinností pôvodného víťaza VPK.
10. Vyhlasovateľ je povinný každému účastníkovi VPK oznámiť výsledok vyhodnotenia VPK tak, že na ním
uvedený emailový kontakt oznámi poradie umiestnenia jeho ponuky.
11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť VPK až do okamihu podpisu kúpnej zmluvy.
12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky (najmä neprimerane nízke).
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle 0911 516 890, prípadne e-mailovým podaním
na adrese info@akgelatka.sk.
Mgr. Bohuslav Gelatka, správca

K004813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REHA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta do Rudiny 2234, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 607 136
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2015 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Jana Kovačková, správca úpadcu REHA, spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2234, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:
31607136 zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 03.04.2017 o 11,00 hod. v kancelárii správcu na
adrese Na Bystričku 796/9, Martin. Prezentácia sa uskutoční od 10,30 hod. do 11,00 hod..
Program schôdze:
1. otvorenie schôdze a informácia správcu o konkurznom konaní,
2. voľba veriteľského výboru,
3. voľba nového správcu,
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3. voľba nového správcu,
4. záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, zástupcovia veriteľov originál alebo overenú fotokópiu plnej moci
veriteľa na zastupovanie a doklad totožnosti, zástupcovia právnických osôb predložia poverenie na zastupovanie,
doklad totožnosti a výpis z OR.

Ing. Jana Kovačková, správca

K004814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REHA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta do Rudiny 2234, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 607 136
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2015 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Majetok zapísaný v súpise majetku:

Správca v súlade s § 76 zverejňuje súpis všeobecnej podstaty, tvorenej nasledovnými súpisovými zložkami majetku
úpadcu:
Hnuteľné veci:
Motorové vozidlá:
1.KM217AK- CITROEN JUMPY 2.0 HDI BARHWB/-/- Nákladné vozidlo, v premávke od 12.02.2005
- súpisová hodnota 2 000,- €
- hnuteľná vec sa nachádza: Alexyho 13/1, Považský Chlmec, Žilina

2.KM261AK - RENAULT KERAX 420.40 PR 8X² CA 80.0/-/- Nákladné vozidlo, v premávke od 21.12.2005
- súpisová hodnota 3 000,- €
- hnuteľná vec sa nachádza: Alexyho 13/1, Považský Chlmec, Žilina

3.KM452AK - RENAULT -/-/- Nákladné vozidlo, v premávke od 20.02.2006
- súpisová hodnota 8 000,- €
- hnuteľná vec sa nachádza: Alexyho 13/1, Považský Chlmec, Žilina
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4.KM635AN - CHRYSLER GRAND VOYAGER RG/YB55/08 Nákladné vozidlo, v premávke od 07.01.2008
- súpisová hodnota 2 000,- €
- hnuteľná vec sa nachádza: Alexyho 13/1, Považský Chlmec, Žilina

5.KM184AS - FIAT DUCATO 244/CSMHC/AY Nákladné vozidlo, v premávke od 21.12.2009
- súpisová hodnota 3 000,- €
- hnuteľná vec sa nachádza: Alexyho 13/1, Považský Chlmec, Žilina

K004815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Giuseppe Colpani
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 845/13, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/35/2016 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/35/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s.
Súpisová zložka č. 1
Popis: Byt č. 7, nachádzajúci sa na 5. poschodí, s podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu o veľkosti
9084/248758 a so spoluvlastníckym podielom k pozemku o veľkosti 9084/248758
Obec: Poprad
Štát: Slovenská republika
Ulica: Levočská
Orientačné číslo vchodu: 13
Katastrálne územie: Poprad
Číslo LV: 5025
Súpisné číslo: 845
Číslo parcely: 700/3
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Označenie tretej osoby: Mária Matiščíková, Lučivná č. 229, 059 31 Lučivná (v súčasnosti Levočská 845/13, 058 01
Poprad), nar. 30.3.1975
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Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 67 odsek 1 písmeno c) ZKR Nesplnenie výzvy na zaplatenie pohľadávky
zabezpečeného veriteľa podľa ustanovenia § 79 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Deň zapísania do súpisu: 1.3.2017
Súpisová hodnota majetku: 100.666,68 EUR
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo v prvom poradí
Výška zabezpečenej pohľadávky: 102.239,08 EUR
Opis zabezpečenej pohľadávky: Pohľadávka veriteľa zo zmluvy o financovaní bývania reg. č.: 001/043344/08 –
002/000 zo dňa 30.10.2008 vrátane VOP; Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. číslo:
001/043344/08 – 002/000 zo dňa 20.11.2008 – V 6025/08
Poradové číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 4/1
Označenie zabezpečeného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,
IČO: 31 320 155

Súpisová zložka č. 2
Popis: Nebytový priestor – garážové státie č. 2 - 1GS, nachádzajúci sa v suteréne viacúčelového domu, s podielom
na spoločných častiach a zariadeniach o veľkosti 1491/248758 a so spoluvlastníckym podielom k pozemku
o veľkosti 1491/248758
Obec: Poprad
Štát: Slovenská republika
Ulica: Levočská
Orientačné číslo vchodu: 13
Katastrálne územie: Poprad
Číslo LV: 5025
Súpisné číslo: 845
Číslo parcely: 700/3
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Označenie tretej osoby: Mária Matiščíková, Lučivná č. 229, 059 31 Lučivná (v súčasnosti Levočská 845/13, 058 01
Poprad), nar. 30.3.1975
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 67 odsek 1 písmeno c) ZKR; Nesplnenie výzvy na zaplatenie pohľadávky
zabezpečeného veriteľa podľa ustanovenia § 79 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Deň zapísania do súpisu: 1.3.2017
Súpisová hodnota majetku: 5.000,28 EUR
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo v prvom poradí

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výška zabezpečenej pohľadávky: 102.239,08 EUR
Opis zabezpečenej pohľadávky: Pohľadávka veriteľa zo zmluvy o financovaní bývania reg. č.: 001/043344/08 –
002/000 zo dňa 30.10.2008 vrátane VOP; Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. číslo:
001/043344/08 – 002/000 zo dňa 20.11.2008 – V 6025/08
Poradové číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 4/1
Označenie zabezpečeného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,
IČO: 31 320 155

Súpisová zložka č. 3
Popis: Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera: 126 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Poprad
Katastrálne územie: Poprad
Číslo LV: 5025
Parcela č.: 698/1
Deň zapísania do súpisu: 1.3.2017
Spoluvlastnícky podiel: 9084/248758 a 1491/248758
Označenie tretej osoby: Mária Matiščíková, Lučivná č. 229, 059 31 Lučivná (v súčasnosti Levočská 845/13, 058 01
Poprad), nar. 30.3.1975
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 67 odsek 1 písmeno c) ZKR; Nesplnenie výzvy na zaplatenie pohľadávky
zabezpečeného veriteľa podľa ustanovenia § 79 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Deň zapísania do súpisu: 1.3.2017
Súpisová hodnota majetku: 520,16 EUR
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo v prvom poradí
Výška zabezpečenej pohľadávky: 102.239,08 EUR
Opis zabezpečenej pohľadávky: Pohľadávka veriteľa zo zmluvy o financovaní bývania reg. č.: 001/043344/08 –
002/000 zo dňa 30.10.2008 vrátane VOP; Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. číslo:
001/043344/08 – 002/000 zo dňa 20.11.2008 – V 6025/08
Poradové číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 4/1
Označenie zabezpečeného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,
IČO: 31 320 155

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka č. 4
Popis: Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera: 810 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Poprad
Katastrálne územie: Poprad
Číslo LV: 5025
Parcela č.: 700/3
Deň zapísania do súpisu: 1.3.2017
Spoluvlastnícky podiel: 9084/248758 a 1491/248758
Označenie tretej osoby: Mária Matiščíková, Lučivná č. 229, 059 31 Lučivná (v súčasnosti Levočská 845/13, 058 01
Poprad), nar. 30.3.1975
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 67 odsek 1 písmeno c) ZKR; Nesplnenie výzvy na zaplatenie pohľadávky
zabezpečeného veriteľa podľa ustanovenia § 79 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Deň zapísania do súpisu: 1.3.2017
Súpisová hodnota majetku: 3343,90 EUR
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo v prvom poradí
Výška zabezpečenej pohľadávky: 102.239,08 EUR
Opis zabezpečenej pohľadávky: Pohľadávka veriteľa zo zmluvy o financovaní bývania reg. č.: 001/043344/08 –
002/000 zo dňa 30.10.2008 vrátane VOP; Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. číslo:
001/043344/08 – 002/000 zo dňa 20.11.2008 – V 6025/08
Poradové číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 4/1
Označenie zabezpečeného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,
IČO: 31 320 155

Súpisová zložka č. 5
Popis: Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera: 19 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Poprad

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Katastrálne územie: Poprad
Číslo LV: 5025
Parcela č.: 700/4
Deň zapísania do súpisu: 1.3.2017
Spoluvlastnícky podiel: 9084/248758 a 1491/248758
Označenie tretej osoby: Mária Matiščíková, Lučivná č. 229, 059 31 Lučivná (v súčasnosti Levočská 845/13, 058 01
Poprad), nar. 30.3.1975
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 67 odsek 1 písmeno c) ZKR; Nesplnenie výzvy na zaplatenie pohľadávky
zabezpečeného veriteľa podľa ustanovenia § 79 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Deň zapísania do súpisu: 1.3.2017
Súpisová hodnota majetku: 78,44 EUR
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo v prvom poradí
Výška zabezpečenej pohľadávky: 102.239,08 EUR
Opis zabezpečenej pohľadávky: Pohľadávka veriteľa zo zmluvy o financovaní bývania reg. č.: 001/043344/08 –
002/000 zo dňa 30.10.2008 vrátane VOP; Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. číslo:
001/043344/08 – 002/000 zo dňa 20.11.2008 – V 6025/08
Poradové číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 4/1
Označenie zabezpečeného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,
IČO: 31 320 155

V Košiciach dňa 1.3.2017
Mgr. Peter Žoldoš, správca

K004816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Giuseppe Colpani
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 845/13, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/35/2016 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/35/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Žoldoš, správca majetku úpadcu Giuseppe Colpani, nar. 17.8.1966, bytom Levočská 845/13, 058 01
Poprad, so sídlom kancelárie správcu: Žriedlová 3, 040 01 Košice, email: zoldosmail@gmail.com konkurzné
konanie vedené OS Prešov pod sp. zn. 4K/35/2016, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok
počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť e-mailom na adrese: zoldosmail@gmail.com.
Mgr. Peter Žoldoš, správca

K004817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Szücs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petofiho 59/1, 946 19 Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.8.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K56/2016 S 1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K 56/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr.Tatiana Timoranská, so sídlom kanc.: Podzámska 32, Nové Zámky, správca úpadcu:
Tibor Szücs, nar. 27.8.1960, bytom Petofiho 59/1, Číčov oznamuje, že prvá schôdza veriteľov sa uskutoční dňa
18.4.2017 o 09,00 hod. v kancelárii správcu na adrese Podzámska 32, Nové Zámky, druhé poschodie (
polyfunkčný
dom)
.
Program
schôdze:
1.
Otvorenie
schôdze
2.
Správa
o
činnosti
správcu
a
stave
konkurzného
konania
3.
Voľba
zástupcu
veriteľov
4.
Rozhodovanie
o
výmene
správcu
podľa
§
36
ZoKR
5.
Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

K004818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol KUBALA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drobného 5/1893, 841 01 Bratislava - Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/51/2016 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/51/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poradové číslo súpisovej zložky majetku: 5.
Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA – PRÍJEM ÚPADCU – MZDA 1/2017 (za 14 dní)
Celková suma (aj mena): 44,80 Eur (v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 veta druhá ZKR)
Dôvod zaradenia: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Deň zaradenia/deň zápisu: 28.02.2017/28.02.2017
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Charakteristika: právny dôvod – pracovná zmluva so zamestnávateľom: KP Stavspol s.r.o., IČO: 46 902 619
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK68 1100 0000 0029 3515 2156
Banka: Tatra banka, a.s.
Poznámka: zamestnávateľ bol dňa 11.01.2017 dobrovoľne vymazaný z obchodného registra na základe
rozhodnutia spoločníka o zrušení obchodnej spoločnosti podľa ustanovenia § 68 ods. 3 písm. b) Obchodného
zákonníka, a teda zanikol zlúčením s obchodnou spoločnosťou s obchodným menom DANO s.r.o., so sídlom:
Okružná 3239, Modra 900 01, IČO: 36 177 725, a to bez zverejnenia zmluvy o zlúčení v Zbierke listín.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 44,80 Eur

K004819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REHA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta do Rudiny 2234, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 607 136
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 76 zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty, tvorenej nasledovnými súpisovými
zložkami majetku úpadcu:
Hnuteľné veci:
Motorové vozidlo:
6.KM348AT- MERCEDES-BENZ 811 811/, Nákladné vozidlo špeciálne, vyradené z cestnej premávky 09.03.2016
- súpisová hodnota 3 000,- €
- hnuteľná vec sa nachádza: Alexyho 13/1, Považský Chlmec, Žilina

K004820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lubomír Kruliš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blahútova 36, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/13/2015 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/13/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu Lubomír Kruliš, Blahútová 36, 900 25 Chorvátsky Grob, nar.
19.08.1969, pod sp. zn. 6K/13/2015, v súlade s ust. § 101 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej aj ZKR/ a § 49 Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej aj ZKR/ a § 49 Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR, správca zverejňuje tento Návrh konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty
Všeobecná časť:
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.4.2015 som bola ustanovená za správcu úpadcu Lubomír
Kruliš, Blahútová 36, 900 25 Chorvátsky Grob, nar. 19.08.1969/ďalej v texte len „úpadca“/. Predmetné uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 68/2015 dňa 22.4.2015.
Dňa 04. mája 2015 bol v Obchodnom vestníku č. 83/2015 zverejnený Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do
správcovského spisu. Následne správca v stanovených lehotách podával súdu správy o činnosti správcu v zmysle
ustanovenia § 12 ods. 5 vyhlášky MS SR č. 665/2205 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov. Správca
vyhotovil konečný zoznam prihlásených pohľadávok po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok a doručil súdu
zoznam podaní, na ktoré sa neprihliada ako na prihlášky. Takisto po uplynutí lehoty na popieranie pohľadávok
správca vyhotovil konečný zoznam zistených pohľadávok a jeden rovnopis doručil súdu. V súlade s ustanovením §
32 ods. 7 ZKR správca zverejnil v OV č. 93/2015 zo dňa 19.05.2015 číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia
skladať kauciu pre popretie pohľadávky. Dňa 12.06.2015 bol v Obchodnom vestníku č. 111/2015 zverejnený Oznam
o zvolaní schôdze veriteľov, ktorá sa konala dňa 24.07.2015 (piatok) o 10.00 hod. v kancelárii správcu: Záhradnícka
51, 821 08 Bratislava. Na schôdzi veriteľov sa zúčastnil celkovo jeden veriteľ. Predseda prvej schôdze oboznámil
prítomného veriteľa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania. Predmetom schôdze bola taktiež voľba
zástupcu veriteľov, ktorý bol v súlade s ustanovením § 37 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie § 107 ods.
2 ZKR úspešne zvolený. Na základe výsledkov hlasovania prvá schôdza veriteľov schválila nadpolovičnou väčšinou
hlasov prítomných nezabezpečených veriteľov za zástupcu veriteľov veriteľa – Tatra banka, a.s. .
V Obchodnom vestníku č. 117/2015 zo dňa 22.06.2015, v Obchodnom vestníku č. 140/2015 zo dňa 23.07.2015
(K016444), v Obchodnom vestníku č. 132/2016 zo dňa 11.07.2016, v Obchodnom vestníku č. 18/2017 zo dňa
26.01.2017 a v Obchodnom vestníku č. 43/2017 zo dňa 02.03.2017 som zverejnila súpis majetku všeobecnej
podstaty, ktorý pozostával z vrátenej nespotrebovanej časti preddavku, obchodných podielov úpadcu, úrokov z účtu
v banke, ako aj zo zrážok z príjmov podliehajúcich konkurzu. Na základe súhlasu Zástupcu veriteľov zo dňa
21.09.2016 som zverejnila v Obchodnom vestníku č. 207/2016 zo dňa 27.10.2016 Vylúčenie súpisových položiek
majetku všeobecnej podstaty.
Do konkurzného konania v základnej prihlasovacej lehote bolo prihlásených 9 pohľadávok v celkovej výške
257.686,28 EUR. Uznaná suma v lehote prihlásených pohľadávok doručených v základnej prihlasovacej lehote je
vo výške 257.686,28 EUR.
Do konkurzného konania po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bolo do dnešného dňa prihlásených 6
pohľadávok v celkovej výške 185,88 EUR. Uznaná suma pohľadávok prihlásených po uplynutí zákonom stanovenej
lehoty na prihlasovanie pohľadávok je vo výške 185,88 Eur .
Počet veriteľov, na prihlášky ktorých sa v konkurznom konaní prihliada je 5 s celkovým počtom pohľadávok 15.
a) Celková výška prihlásených pohľadávok: 257.872,16 EUR
z toho :
- nezabezpečené pohľadávky (§28 ods. 1 ZKR) : 23.685,38 EUR
- zabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 4 ZKR) : 234.186,78 EUR
- podmienené pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR) : 0,00 EUR
b) Celková výška zistených pohľadávok : 257.872,16 EUR
z toho :
- nezabezpečené pohľadávky (§28 ods. 1 ZKR) : 23.685,38 EUR
- zabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 4 ZKR) : 234.186,78 EUR
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- podmienené pohľadávky ( § 28 ods. 5 ZKR) : 0,00 EUR
-

Celková výška pohľadávok v zmysle ustanovenia § 95 ods. 2,3: 0 EUR

Ide o: „Pohľadávky spojené so záväzkom podriadenosti podľa osobitného predpisu1a) (ďalej len "podriadené
pohľadávky") sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu,
ktorý vo všeobecnej podstate zvýšil po úplnom uspokojení iných nezabezpečených pohľadávok. Ak nie je možné
uspokojiť podriadené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky. Tak isto ako
podriadená pohľadávka sa uspokojí tiež zmluvná pokuta a pohľadávka, ktorá patrí alebo patrila veriteľovi, ktorý je
alebo bol spriaznený s úpadcom; na prípadné zabezpečenie týchto pohľadávok zabezpečovacím právom sa v
konkurze neprihliada.
Celková výška pohľadávok nezahrnutých do konečného rozvrhu výťažku v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 ZKR: 0,- EUR
Ide o nasledovný prípad: „Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy.“
-

Celková výška popretých pohľadávok: 0,- EUR

V zmysle § 101 ZKR JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu po úplnom speňažení
majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, pripravila tento konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty.
Pred zostavením rozvrhu správca zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje. Na tento účel dňa 19.01.2017 v Obchodnom
vestníku č. 13/2017 správca zverejnil oznam o zhotovení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z majetku ako aj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených
veriteľov.

Rozvrhová časť
v Všeobecná podstata pozostáva z týchto zložiek majetku:
1, Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
117/2015 zo dňa 22.06.2015, (K013990).

Číslo súpisovej Typ
súpisovej
Dlžník
položky majetku položky majetku

1

Peňažná
pohľadávka

Právny
dôvod
pohľadávky

vzniku Podielové
spoluvlastníctvo

Okresný súd Bratislava I, Vrátený preddavok na úhradu
Záhradnícka 10, 812 44 odmeny a výdavkov predbežného 1/1
Bratislava I
správcu

(OV č.

Súpisová
hodnota
majetku

663,88 €

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04.05.2015 bola nespotrebovaná časť preddavku vo výške 663,88
EUR vrátená úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty.
Celková suma výťažku zo speňaženia tohto majetku je vo výške 663,88 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.) Iná majetková hodnota (OV č. 140/2015 zo dňa 23.07.2015, (K016444):

Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisnej Typ súpisnej
položky
položky
Popis inej majetkovej hodnoty
majetku
majetku

Súpisová
hodnota
majetku

2

Iná majetková Obchodný
hodnota
podiel

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti
Flower Sun, s.r.o., Hradištná 17, 841 07
Bratislava, IČO: 35 861 959. Splatený 0,00 €
vklad vo výške 4 482 Eur, 30% obchodný
podiel .

3

Iná majetková Obchodný
hodnota
podiel

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti
Flower House s.r.o., Hradištná 17, 841 07
Bratislava, IČO: 36 714 623. Splatený 0,00 €
vklad vo výške 1 660 Eur, 25% obchodný
podiel .

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Verejný register

1/1

Obchodný register
Okresného súdu
Bratislava I

1/1

Obchodný register
Okresného súdu
Bratislava I

Správca úpadcu listom zo dňa 27.10.2016 oznámil Zástupcovi veriteľov vylúčenie obchodných podielov zo súpisu
všeobecnej podstaty, a to na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Zástupcu veriteľov zo dňa 21.09.2016.
Predmetné vylúčenie súpisových položiek č. 2 a č. 3, t.j. obchodných podielov úpadcu bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 207/2016 zo dňa 27.10.2016. Správca úpadcu zároveň uvádza, že v lehote 60 dní od
zverejnenia Oznamu o vylúčení majetku zo súpisu všeobecnej podstaty neprejavil o tento majetok záujem nijaký
veriteľ. V zmysle ustanovenia § 81 ods. 5 ZKR tento majetok teda prestáva podliehať konkurzu.
Celková suma výťažku zo speňaženia tohto majetku je vo výške 0,00 EUR

3.) Pohľadávka z účtu v banke (OV č. 132/2016 zo dňa 11.07.2016, (K016116):

Číslo
súpisovej Typ
súpisovej
Dlžník/Banka
položky majetku položky majetku

4

Číslo účtu

Podielové
spoluvlastníctvo

Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie SK04
1100
Pohľadávka z účtu v
3, Bratislava 1 811 06, IČO: 00 686 0000 0029 1256 1/1
banke
930
6567

Súpisová
Mena hodnota
majetku

Eur

1,90 €

Celková suma výťažku zo speňaženia tohto majetku je vo výške 1,90 EUR

4, Peňažná pohľadávka, Zrážky z príjmov za obdobie 8/2016 – 12/2016 (OV č. 18/2017 zo dňa 26.01.2017,
(K001856).
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Číslo
súpisovej Typ
súpisovej
Dlžník
položky majetku
položky majetku

5

Peňažná pohľadávka

Právny dôvod
pohľadávky

Deň vydania: 03.03.2017

vzniku Podielové
spoluvlastníctvo

Lubomír Kruliš, Blahútová 36, Zrážky z príjmov za
1/1
900 36 Chorvátsky Grob
obdobie 8/2016 - 12/2016

Súpisová
hodnota majetku

274,97 €

Správca úpadcu v súlade s ustanovením § 72 ods. 2 ZKR vykonával zrážku z príjmu a to v rozsahu exekučnej
zrážky.
Celková suma výťažku zo speňaženia tohto majetku je vo výške 274,97EUR

5, Peňažná pohľadávka, Zrážky z príjmov za obdobie 1/2017 (OV č. 43/2017 zo dňa 02.03.2017).

Číslo
súpisovej Typ
súpisovej
Dlžník
položky majetku
položky majetku

6

Peňažná pohľadávka

Právny dôvod vzniku Podielové
pohľadávky
spoluvlastníctvo

Lubomír Kruliš, Blahútová 36, Zrážky z príjmov za
1/1
900 36 Chorvátsky Grob
obdobie 1/2017

Súpisová
hodnota majetku

58,16 €

Správca úpadcu v súlade s ustanovením § 72 ods. 2 ZKR vykonával zrážku z príjmu a to v rozsahu exekučnej
zrážky.
Celková suma výťažku zo speňaženia tohto majetku je vo výške 58,16 EUR

Celková suma výťažku zo speňaženia majetku úpadcu zaradená do konečného rozvrhu výťažku je spolu vo
výške 998,91 EUR.

Pohľadávky proti podstate
Správca konštatuje, že v konkurze boli do času vyhotovenia tohto návrhu uplatnené pohľadávky proti všeobecnej
podstate v celkovej sume 79,25 EUR, pričom právny dôvod, čas vzniku, čas uspokojenia a veritelia týchto
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ako aj pohľadávok súvisiacich s oboma podstatami, ich rozpočítanie na
všetky súpisové zložky majetku, či priradenie k súpisovým zložkám, sú uvedené v Prílohe č.1 k tomuto rozvrhu.
V záujme, aby nebolo ohrozené uspokojenie budúcich pohľadávok proti podstate (poplatky spojené s uspokojením
prihlásených pohľadávok, poplatky za vedenie a zrušenie bankového účtu, poštovné atď.) si správca ponecháva
rezervu na budúce pohľadávky proti podstate vo výške 20,- EUR.
Odmena správcu
Správca konštatuje, že:
a) za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bola správcovi uznesením Okresného súdu Bratislava I zo
dňa 03.08.2015 priznaná odmena v sume 663,88 EUR,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b) za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré
ustanovuje vyhláška č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov.
V zmysle § 20 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov: „Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich
zabezpečením alebo ... patrí správcovi odmena 1% z výťažku“.
V zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 vyššie uvedenej vyhlášky sa výťažkom rozumie: „Výťažkom na účely určenia
odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke
majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91
ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré
schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).
Celková odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku patriaceho do všeobecnej podstaty predstavuje sumu
9,97 EUR.

Čistý výťažok
Výťažok pre všeobecnú podstatu v sume 998,91 EUR je potrebné znížiť o pohľadávky proti všeobecnej podstate vo
výške 79,25 EUR, a o pomerné uspokojenie pohľadávok proti podstate vzťahujúcich sa na obe podstaty vo výške
3,95 EUR a výsledná suma je 915,71 EUR. Výťažok vo výške 998,91 EUR je základom pre určenie výšky súdneho
poplatku, a to 0,2 % z výťažku v zmysle zákona SNR č. 71/1992 Zb., sadzobníka súdnych poplatkov v Občianskom
súdnom konaní položka 5 písm. d/. Súdny poplatok je teda vo výške 2,00 EUR. Po odpočítaní súdneho poplatku v
sume 2,00 EUR výťažok pre všeobecnú podstatu je v sume 913,71 EUR. Odmena správcu predstavuje sumu 9,97
EUR. Po odpočítaní odmeny správcu z výťažku speňaženia majetku úpadcu ostáva suma 903,74 EUR. Vzhľadom
na potrebu rezervy na budúce pohľadávky proti podstate súvisiace s poštovným a poplatkami na zrušenie
bankového účtu správca odložil z výťažku všeobecnej podstaty čiastku vo výške 20,00 EUR. Po odpočítaní tejto
sumy, ostane suma určená na uspokojenie pohľadávok veriteľov vo výške 883,74 EUR.
Z celkového čistého výťažku v sume 998,91 EUR pripadla po odpočítaní príslušných pohľadávok proti
podstate ako aj súdneho poplatku za konkurzné konanie na uspokojenie nezabezpečených veriteľov suma
883,74 EUR.
Podľa ust. § 101 ods. 1 ZKR po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení popretých pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku. Na tento účel
správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15
dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca doručí pred jeho
zverejnením členom veriteľského výboru/zástupcovi veriteľov.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti a citované ustanovenie ZKR chcem poukázať na skutočnosť, že
incidenčné spory v tomto konkurznom konaní nie sú vedené. Správca požiadal Okresný súd Bratislava I o lustráciu
prebiehajúcich súdnych konaní. Okresný súd Bratislava I následne správcovi potvrdil, že ku dňu 31.01.2017
neeviduje žiadne konania súvisiace s konkurzným konaním úpadcu a ani voči jeho správcovi.

Záver
Pomer uspokojenia jednotlivých pohľadávok prihlásených do konkurzného konania úpadcu je obsiahnutý
v Prílohe č. 2.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti si týmto dovoľujem zdvorilo požiadať Vás v zmysle ustanovenia § 101
ods. 1 ZKR o schválenie konečného rozvrhu výťažku nezabezpečených veriteľov, a zároveň si dovoľujem určiť Vám
lehotu 16 dní na schválenie uvedeného návrhu.
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JUDr. Barbora Hudeková.

K004821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamila Kraliková v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 31, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1972
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30 K 40/2014 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30 K 40/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Schválený návrh konečného rozvrhu výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu z oddelenej i všeobecnej
podstaty.

VŠEOBECNÁ ČASŤ

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

·
·

dňa 29. 1. 2015 správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 19/2015 oznam o tom, kde a kedy možno
nahliadnuť do správcovského spisu i výzvu zahraničným veriteľom
dňa 5. 3. 2015 správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 44/2015 súpis všeobecnej podstaty úpadcu a
číslo účtu, na ktorý je možné uhradiť kauciu
dňa 9. 3. 2015 správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 46/2015 oznam o zvolaní 1. schôdze
konkurzných veriteľov
dňa 19. 3. 2015 správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 54/2015 oznam o preradení nehnuteľností zo
súpisu všeobecnej podstaty do súpisu oddelenej podstaty úpadcu
dňa 29. 4. 2015 správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 81/2015 zápisnicu zo stretnutia so zástupcom
veriteľov
zástupca veriteľov odsúhlasil predaj OMV úpadcu 20. 8. 2015, zostávajúcich hnutelných vecí úpadcu 24. 9.
2015 a nehnutelných vecí úpadcu za min. 40 % z hodnoty podľa znaleckého posudku 7. 12. 2015
I. kolo predaja nehnuteľných vecí úpadcu sa uskutočnilo 26. 8. 2015, opakovaná dražba 11. 9. 2015, II. kolo
5. 11. 2015, opakovaná dražba 27. 11. 2015 a III. kolo 13. 1. 2016
dňa 21. 1. 2016 bol Obchodnom vestníku č. 13/2016 publikovaný oznam správcu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zahrnutého do oddelenej
podstaty ako aj zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty, pričom žiaden subjekt nenamietol u správcu
poradie pohľadávky proti podstate.
dňa 2. 3. 2016 zástupca veriteľov schválil konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
dňa 20. 12. 2016 bol Obchodnom vestníku č. 243/2016 publikovaný oznam správcu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zahrnutého do oddelenej i
všeobecnej podstaty ako aj zámer zostaviť rozvrh z oddelenej i všeobecnej podstaty, pričom žiaden subjekt
nenamietol u správcu poradie pohľadávky proti podstate
dňa 30. 1. 2017 bol Obchodnom vestníku č. 243/2016 publikovaný návrh konečného rozvrhu výťažku
z majetku podliehajúceho konkurzu, pričom žiaden subjekt nepodal proti návrhu námietky
dńa 28. 2. 2017 zástupca veriteľov schválil konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V predmetnej konkurznej veci správca do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu nehnuteľnosti zapísané ako trojizbový
byt č. 5 na III. poschodí na Športovej 31 v Gelnici s výmerou 67,60 m2 zapísaný na odbore katastra Okresného
úradu v Gelnici obec Gelnica v katastrálnom území Gelnica na LV č. 2975 v bytovom dome so súpisným číslom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úradu v Gelnici obec Gelnica v katastrálnom území Gelnica na LV č. 2975 v bytovom dome so súpisným číslom
1291 so spoluvlastníckym podielom 696/10000 k spoločným častiam a zariadeniam bytového domu i k parcele
registra "C" č. 422/4 zapísanej ako zastavané plochy a nádvoria s výmerou 389 m2 v cene podľa znaleckého
posudku Ing. Jany Kolbaskej, Záhradná 11, 056 01 Gelnica č. 36/2015 zo 16. 6. 2015 á 31 000,- € po zaokrúhlení.
Následne boli 5. 3. 2015 predmetné nehnuteľnosti presunuté do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
SR – Daňový úrad Košice, pričom správca ich v zmysle pokynu zabezpečeného veriteľa zastúpeného spoločnosťou
Slovenská konsolidačná a. s. predal v III. kole dražby 13. 1. 2016 za kúpnu cena vo výške 12 400,- € Ing.
Stanislavovi Pagáčikovi, Záhradná 6, 056 01 Gelnica.
Správca do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zaradil osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia Felicia,
s EČV: GL 677AD. Toto vozdilo bolo správcom odpredané za kúpnu cenu 800,- eur, ktorú ponúkol jediný záujemca
z verejného ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku Gabriela Kraliková, Športová 31, 056 01
Gelnica. Tento kupujúci bol zároveň jediným záujemcom o kúpu zostávajúcich hnuteľných vecí úpadcu inzerovanú
v Obchodnom vestníku, ktoré mu boli predané za ponúkanú kúpnu cenu á 340,- €. Predaj OMV aj zostávajúcich
hnuteľných vecí úpadcu schválil zástupca veriteľov.

OSOBITNÁ ČASŤ

Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 14 203,88 €
t. j. celkové príjmy:
12 400,- € príjem z predaja nehnuteľností úpadcu
663,88 € príjem z preddavku na úhradu nákladov konkurzu i odmeny a výdavkov správcu
800,- € príjem z predaja OMV úpadcu
340,- € príjem z predaja zostávajúcich hnuteľných vecí úpadcu

Celková suma pohľadávok proti podstate: 12 028,93 €

Na vydanie zabezpečenému veriteľovi oddelenej podstaty SR – Daňový úrad Košice 2 174,95 €

Návrh konečného rozvrhu výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu schválený 28. 2. 2017.

V Košiciach, dňa 28. 2. 2017

JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
komplementár
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K004822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Jenčo v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 72, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1971
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 K 35/2016 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 K 35/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Návrh konečného rozvrhu výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu::

Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 9 780,22 €

Celková suma pohľadávok proti podstate: 3 912,40 €

Na vydanie zabezpečenému veriteľovi: 2 993,04 €

Na rozdelenie nezabezpečeným veriteľom: 2 874,78 €

Správca týmto v súlade s § 101, ods. 2 v spojení s § 98 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh konečného rozvrhu z majetku podliehajúceho konkurzu, pričom
určuje zástupcovi veriteľov lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu na jeho schválenie
prípadne na podanie odôvodnených námietok.

Správca zároveň poučuje nezabezpečených veriteľov o ich práve v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia návrhu
konečného rozvrhu požiadať zástupcu veriteľov, aby v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu
podali odôvodnené námietky. Do návrhu konečného rozvrhu môžu veritelia nahliadať po predchádzajúcom
telefonickom ohlásení na tel. č. GSM: 0905 732 444 v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia návrhu každý pracovný
deň v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod.

7
JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
komplementár
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Deň vydania: 03.03.2017

K004823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ITALIAN SHOES s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 172, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 236 691
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 9K/94/2011 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/94/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní ďalšej schôdze veriteľov za účelom voľby tretieho člena veriteľského výboru:
V konkurznej veci vyhlásenej na majetok úpadcu ITALIAN SHOES s. r.o., so sídlom Mierová 172, 821 05
Bratislava, IČO: 36 236 691 (ďalejlen „úpadca“) vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 4K/94/2011,
veriteľ - Sociálna poisťovňa, so sídlom 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava postúpila svoje pohľadávky v celkovej
výške 10 593,74 € na spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
(prevod pohľadávky bol potvrdený zo strany súdu - uznesením OS BA I, ktoré nadobudlo právoplatnosť
07.02.2014, a ktoré bolo zverejnené v OV č. 35/2014 z 20.02.2014 pod K003471), tj. v súlade s § 37 ods.3 ZKR
zanikla Sociálnej poisťovni aj funkcia člena veriteľského výboru, tj. veriteľský výbor má tč. len dvoch členov, avšak
minimálny počet členov veriteľského výboru ustanovený ZKR sú traja členovia.
V nadväznosti na vyššie uvedené správca úpadcu vo vyššie uvedenej konkurznej veci v zmysle § 34 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 23.03.2017 o 10.00
hod. v kancelárii správcu na Krížnej 38, 811 07 Bratislava (2. poschodie) za účelom voľby tretieho člena
veriteľského výboru:

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba tretieho člena veriteľského výboru
3. Rôzne
4. Záver

Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa – originál alebo osvedčená fotokópia a
doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, pokiaľ sa nejedná o
zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.

Mgr. Jana Lenková, správca úpadcu
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